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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 conservação, 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 mesas-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

Anais do II Simpósio Científico 2018
Universidade Federal de
Minas Gerais

debates.
Trata-se de um evento que dá sequência à série de simpósios científicos que acontecem anualmente no Brasil desde 2017, com o apoio do ICOMOS internacional,

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

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 discussão 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 Minas Gerais
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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.
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TEMÁRIO
O Colóquio se estrutura a partir dos seguintes Eixos Temáticos:

OBJETIVOS

TEMA GERAL: O ESTADO DA ARTE DA
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO BRASIL

•

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

Neste eixo, procurar-se-á traçar um panorama geral das discussões sobre o

científico internacional de alto nível, que reunirá especialistas de todo o país

patrimônio em nosso país, estabelecendo o estado da arte do conhecimento e

e do exterior.

o papel do ICOMOS e das diversas instituições nessas discussões. Como se pretende ativar comitês temáticos nacionais que reflitam a estrutura dos comitês

•

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

existentes no ICOMOS internacional, essa linha aceitará contribuições sobre os
seguintes temas:

•

Investigar os desafios da preservação do patrimônio moderno, discutindo 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 brasileiras.

•

Contribuir para a consolidação da pós-graduação em nosso país, notadamente
no que se refere ao tema do patrimônio cultural.

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
•

4

Conservação Urbana
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•

Paisagens culturais

o conjunto da Pampulha e a paisagem cultural do Rio de Janeiro, que inclui impor-

•

Rotas culturais

tantes traços modernistas.

•

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

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

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 modernista, 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 exemplares 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 brasileiros 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)

Organizadores:

•

Profa. Doutora Selma Melo Miranda (PUC-MG)

•

•

Professor Doutor Silvio Zanchetti (UFPE)

•

Professor Doutor Yussef Daibert Salomão de Campos (UFG)

ORGANIZAÇÃO
Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS-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 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

•

Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS)

BRASIL

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)

Coordenação Geral:
•

Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota (UFMG)

•

Prof. Dr. Júlio Ribeiro (UFRRJ)

•

Prof. Dr. Marcos Olender (UFJF)

Patrocínios:

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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O PALIMPSESTO URBANO DE SÃO JOÃO DEL
REI/MG
XAVIER, TATIANA P. (1); PEREIRA COSTA, STAËL DE A. (2)

140
58

EFEITOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM
DE FUNDÃO NA PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE
BARRA LONGA, MINAS GERAIS
ANDRADE, TERESA CRISTINA GUERRA DE (1); CASTRO, MARIA LUIZA
ALMEIDA CUNHA DE (2)

82

O CONCEITO MISSÕES E O NEOCOLONIAL EM
PARALELO À ARQUITETURA MODERNA NO
BRASIL DOS ANOS 20 A 60
DIAS, Juliana O. C.

98

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

158

DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO DE
CONSTRUIR: UMA ALTERNATIVA À PROTEÇÃO
DE BENS CULTURAIS EDIFICADOS A PARTIR
DO ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E
ITÁLIA
FALCÃO, ANNY VIANA

ALFREDO VOLPI EM BRASÍLIA: SÍNTESE DAS
ARTES, PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO
ALVES, LEANDRO LEÃO.
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222

266

246

A PRESERVAÇÃO DE POTY LAZZAROTTO: O
PROCESSO DE TOMBAMENTO DA HISTÓRIA
PARANAENSE ATRAVÉS DO MURALISMO
LIMA, AMANDA MENDES (1); CAMARGO, ARILDO (2)
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CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO
MODERNISTA DO BAIRRO JARDIM BOM
PASTOR
UM ESTUDO INICIAL
CORDEIRO, ANA PAULA M. (1); RODRIGUES, GABRIELA C. (2); BARROS,
CLARA L. S. (3); PEREIRA, AMANDA S. (4)

292

ARQUITETURA MODERNA NAS CIDADES
COLONIAIS MINEIRAS: UM ANTAGONISMO?
MANGILI, LIZIANE PERES. (1); BISPO, ALBA NÉLIDA DE MENDONÇA. (2)
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COELHO, Ana Cristina Dias (1); SILVA, Simone T. V. da (2)
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PATRIMÔNIO ALIMENTAR: PRESERVAR NÃO É
FIXAR
ARAUJO, FERNANDA M. O.

326

REPRESENTAÇÕES CULTURAIS, MIGRAÇÃO E
PATRIMÔNIO: UM TRINÔMIO DA LITERATURA
DE CORDEL NO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO
ANGELO, ELIS REGINA BARBOSA
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SABER FAZER PASSA A SER ENXERGADO
COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL
SANTOS, Neuza Maria de Oliveira dos
CASTRO, Maria Luiza Almeida Cunha de Castro

EXPERIÊNCIA E MEMÓRIAS DE UMA GUARDA
DE MARUJOS

CAMINHOS HISTÓRICOS VOLTADOS PARA O
TURISMO E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS
BASTOS, PRISCYLA A.T.
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A INJO LAYO, OMO TI EFON FARAYO:
PATRIMÔNIO CULTURAL DA NAÇÃO EFON
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GALLO JR, F. (1); OLIVEIRA, C.T.A. (2); PINHEIRO, M.L.B. (3);
CASTRO, C.S.S.M. (4)

1232

BELO HORIZONTE

COMO PRESERVAR O QUE NÃO SE CONHECE?
O RECONHECIMENTO DOS BENS CULTURAIS
DOS AFRO-BRASILEIROS NO CAMPO DE
ESTUDOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL
BARBOSA, Luciane. (1); FERNANDES, Otair. (2)

1340

PARATY: PRESERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
URBANA DA CIDADE-CANDIDATA À
PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
Rosa, Denise

BASSO, ESTEFANI. (1); BÖER BREIER, ANA CLÁUDIA. (2)

26

27

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1360

1382

O HABITAR NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
(UFRRJ)
LIMA CARLOS, CLAUDIO A. S. (1); SOARES
FERREIRA, JOÃO P. (2) SILVA, LUIZ PHILIPE
(3)
PADRÕES DE DESCRIÇÃO E ANALISE
ENCONTRADOS NOS DOSSIÊS DE
TOMBAMENTO DAS NOVE IMAGENS DE SANT’
ANA.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

1436

BRASIL

ARQUITETURA INDUSTRIAL E PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO: CASO SESC POMPEIA E LX
FACTORY
MALHEIROS, Fabiane Van Ass(1); KOTHER, Maria Beatriz Medeiros(2)

1458

OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO
MODERNO: ESTUDO DE CASO DO MUSEU DE
ARTE DE SÃO PAULO NO PROGRAMA KEEPING
IT MODERN-GETTY FOUNDATION
FURLAN, L. (1); NADALUTTI, L. (2)

BARACHO, Renata M. Abranches Porto, DUTRA, Kelly Juliane.

1408

O DESIGN DE SUPERFÍCIE NOS LADRILHOS
HIDRÁULICOS: UM ESTUDO DO PATRIMÔNIO
INDUSTRIAL CAMPINENSE

1478

RECONSTRUÇÃO E MEMÓRIA: O CASO DE
BENTO RODRIGUES
VILLEFORT, MARIA CRISTINA T. (1); MEDEIROS, MIRELLI BORGES (2);
PEREIRA, ANA BEATRIZ M.(3); FERRAZ, ANA MARIA T.C.(4)

MEDEIROS, ARTHUR T. T. (1); AFONSO, ALCILIA. (2)

1502

PATRIMONIO Y AGRICULTURA URBANA EN
RECIFE: ANÁLISIS Y DIRECTRICES PARA EL
BARRIO DE VÁRZEA.
DE CARVALHO, IGOR V. (1); BRANDUINI, PAOLA N. (2)

28

29

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1528

ANÁLISE DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS
DE CONSERVAÇÃO URBANA APLICÁVEIS NA
GESTÃO DA ÁREA TOMBADA DE DIAMANTINA/
MG

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

1596

BRASIL

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE SUPERFÍCIES
ARQUITETÔNICAS DO MUSEU CASA DE RUI
BARBOSA: LADRILHOS MOSAICOS
CARVALHO, Claudia S. R. (1); PASSOS, Isabel F. (2)

BARROS FILHO, EDILSON BORGES DE. (1)

1550

FRAGMENTOS REVISITADOS DA
ARQUITETURA CAMPINENSE ATRAVÉS DOS
CARTÕES-POSTAIS, DE 1960-1970

1616

DANTAS, IGOR. (1); AFONSO, ALCILIA. (2)

1576

PEDREGULHO, TRAJETÓRIA E RESTAURO:
CONTRIBUIÇÕES PARA O DEBATE SOBRE O
PATRIMÔNIO HABITADO
DOMINGOS, JOÃO L. N. (1); SAMBRANO, PEDRO Z. (2)

30

MEMÓRIA E PATRIMÔNIO RELIGIOSO AFROBRASILEIRO: ESTUDO DO ACERVO RELIGIOSO
DO CENTRO HUMILDE DE CARIDADE SÃO
LÁZARO (NATAL-RN)
ASSUNÇÃO, Luiz.

1634

À SOMBRA DA MANGUEIRA: RECONHECENDO
OS VALORES DA MANGIFERA INDICA PARA
ARBORIZAÇÃO URBANA DE BELÉM.
AMARAL, JOÃO PAULO.

31

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1660

CAMINHOS ANTIGOS E TRILHAS MODERNAS
EM MINAS GERAIS: PERCURSOS E
PERCALÇOS NA PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

1754

PARDINI, HERBERT.

BRASIL

A TOPONÍMIA E A RELAÇÃO HISTÓRICOCULTURAL DE PERTENCIMENTO COM O
LUGAR: A IMPORTÂNCIA DO TOPÔNIMO
“DESTERRO” PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL LUSO-BRASILEIRO
ANDRADE, VAGNER L. DE. (1); SILVA, LUDIMILA DE M. R.(2).

1682

EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA (FAUUFRJ): RESILIÊNCIA DO ESPAÇO MODERNO

1780

MIYAMOTO, JAMES (1); PARAIZO, RODRIGO C. (2); FREIRE, WANDA V.
(3); JARDIM, P. (4)

1708

AS DIRETRIZES DO PROJETO URBANO DO
PORTO MARAVILHA: PRESERVAÇÃO COM
RUPTURA
Rosa, Denise.

1736

DESENHANDO E REINVENTADO A CIDADE:
EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO EM NITERÓI.

ANÁLISE DA CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
ARQUITETURA MODERNA NAS PERSPECTIVAS
DE THEODORE PRUDON E JOHN ALLAN
BARBOSA, N. Carolly Soares (1); TINEM, Nelci (2)

1802

PRESERVAÇÃO CULTURAL X INTERVENÇÕES
ARQUITETÔNICAS O CASO DO MUSEU
MARIANO PROCÓPIO EM JUIZ DE FORA, MG.
STEPHAN, LINA M. (1); OLENDER, MARCOS. (2)

AZEVEDO, JORGE B.; NEVES,LUIZ

32

33

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1822

OS ESPAÇOS DO TRABALHO, AS MUDANÇAS
NA ARQUITETURA INDUSTRIAL E OS NOVOS
USOS DA PAISAGEM URBANA: UMA ANÁLISE
DAS RESSIGNIFICAÇÕES DO PATRIMÔNIO
CULTURAL E NATURAL DA CIDADE CORONEL
JUVENTINO DIAS, CONTAGEM – MG

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

1890

BRASIL

DIÁLOGOS ARQUITETÔNICOS ENTRE ARTE
E ECOLOGIA: OBSERVAÇÕES A PARTIR DOS
ESPAÇOS EDUCATIVOS E TURÍSTICOS DO
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE
INHOTIM, BRUMADINHO - MG
ANDRADE, VAGNER L. DE (1); REGO, ROSSANA A. M. DO (2)

ANDRADE, VAGNER L. DE (1); NICK, ALEXANDRE G.(2);

1846

OS IMPACTOS DA PATRIMONIALIZAÇÃO NO
MODERNO COM ÊNFASE NA GESTÃO DA VILA
DE SERRA DO NAVIO/AP.
MAGALHÃES, MAÍRA C. O.; LEAL, CLAUDIA F.

1864

PERCEPÇÃO DA PAISAGEM, ECUMENISMO
E RELIGIOSIDADE: UMA ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO E ASPECTOS URBANÍSTICOS DO
MIRANTE PALMARES/MONTE DAS ORAÇÕES,
BELO HORIZONTE – MG

1918

A EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO EM
PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL:
OBSERVAÇÕES E POSSIBILIDADES
PEDAGÓGICAS PARA A FORMAÇÃO BÁSICA
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
– MG
ANDRADE, VAGNER L. DE (1); SOUZA, EDILEA L. DE (2).

ANDRADE, VAGNER L. DE (1); PEREIRA JULIANA B. (2)

34

35

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1944

1968

ABR

2008

ANDRADE, VAGNER L. DE (1); BARROS, CLÁUDIA A. DE (2)

2028

A ESTAÇÃO DE ÔNIBUS E A CONSTRUÇÃO
DE NOVOS OLHARES PARA A PAISAGEM
CULTURAL TURÍSTICA: LEGISLAÇÃO E
IMPACTOS AMBIENTAIS DA INSERÇÃO DO
TERMINAL BRT NA LAGOA DA PAMPULHA,
BELO HORIZONTE – MG
UM PATRIMÔNIO EM RISCO: A INFLUÊNCIA
DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO SOBRE A
PRESERVAÇÃO DO ACERVO DE OBRAS RARAS
DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE.

BELO HORIZONTE
/

/

2018

PANORAMAS NO ENTORNO DA ESTAÇÃO DE
ÔNIBUS VENDA NOVA – BELO HORIZONTE MG: MUDANÇAS E IMPACTOS AMBIENTAIS
NAS PAISAGENS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
CÓRREGO VILARINHO

ANDRADE VAGNER L. DE (1); FONSECA, CHARLES DE O. (2).

1992

27 — 28

BRASIL

AS COMPANY TOWNS DO AMAPÁ E A VISÃO
MODERNISTA DE SEU ARQ. OSWALDO
BRATKE.
COSTA, CAMILA P. (1); COLLET, GILDA C. (2)

MÉTODOS DE PRESERVAÇÃO DO PRINCIPAL
ELEMENTO DA PAISAGEM CULTURAL DA
CIDADE DE ITAGUAÇU - ES
MENESES, AMANDA GUIMARÃES. (1); SILVEIRA, ALINE VARGAS DA (2)

2052

O CASO DA MARINA DA GLÓRIA NO PARQUE
DO FLAMENGO: A QUESTÃO DO BEM
TOMBADO DE USO PÚBLICO FRENTE AOS
INTERESSES DO CAPITAL PRIVADO
ROSA, RENATO ALVES E SILVA DA. (1)

BORGES, ANGÉLICA. (1); FREITAS, RUSKIN. (Orientador) (2)
36

37

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2068

ANÁLISE SINTÁTICA ENTRE AS PLANTAS
BAIXAS DE CASAS RURAIS DA REGIÃO DE
QUARTA COLÔNIA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA
NO RIO GRANDE DO SUL E AS PLANTAS
BAIXAS DE CASAS RURAIS DA REGIÃO DE
VÊNETO NA ITÁLIA.
THIES, CRISTIANE L. O. (1); SAAD, DENISE DE SOUZA (2)

2084

2102

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

2126

BRASIL

O INVENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE
PRESERVAÇÃO E RESGATE DA MEMÓRIA:
O CASO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
ADVENTISTA DE SÃO PAULO
LHOBRIGAT, Amanda Regina Celli (1); OLIVEIRA, Melissa Ramos da Silva
(2)

REFLEXÕES ACERCA DA PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL TÊXTIL NOS
ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAÍBA

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA
NO BRASIL: O SUCESSO DO BRASÍLIA
PALACE HOTEL E OS DESAFIOS DO HOTEL
INTERNACIONAL REIS MAGOS

MARTINS, Márcio B.

SILVA, ANDREZA CRUZ A. DA (1)

A LEGISLAÇÃO URBANA E A PRESERVAÇÃO
DOS VALORES INTANGÍVEIS:
A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DEPOIS DAS
OLIMPÍADAS DE 2016

2146

2170

PATRIMÔNIO, MEMÓRIA E FOTOGRAFIA: OS
DESAFIOS DA HISTÓRIA DA ARQUITETURA DE
JUAZEIRO DO NORTE
RIBEIRO, HÉVILA C. (1); JERONYMO, CAROLINE M. C. (2)

PAVAN, Juliana S. (1); RIBEIRO, Rosina Trevisan M. (2)

38

39

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2188

DO “CONHECER PARA PRESERVAR” ÀS
REFERÊNCIAS CULTURAIS: MEMÓRIA COMO
PRIVILÉGIO DE CLASSE OU DIREITO SOCIAL?

27 — 28
ABR

MEMÓRIA COLETIVA E PATRIMÔNIO
CULTURAL: A APROPRIAÇÃO COMO MEIO DE
PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA – ESTUDO
DE CASO DO PARQUE MUNICIPAL LAGOA DO
NADO EM BELO HORIZONTE/MG

2250

AS CARTAS PATRIMONIAIS COMO
FERRAMENTAS DE RESPALDO TÉCNICO
PARA A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇÃO
DO PATRIMONIO FÚNEBRE

/
BRASIL

ESTUDO PRELIMINAR DE REQUALIFICAÇÃO
URBANA PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE ACESSIBILIDADE NOS PRINCIPAIS EIXOS
DE FLUXOS DE PEDESTRE NO CENTRO
HISTÓRICO DE SÃO LUÍS – MARANHÃO.
SOUZA, TAYNARA TATIANE GONDIM (1); ANDRADE, JOSÉ AQUILES
SOUSA (2).

2278

CALDEIRA, DANIELLE BARROSO (1); BRUSADIN, LEANDRO BENEDINI
(2)

2226

/

2018

DEMARCHI, João Lorandi. (1); NITO, Mariana Kimie. (2)

2210

BELO HORIZONTE

NARRATIVAS E PERMANÊNCIAS
MODERNISTAS NO MEMORIAL MINAS GERAIS
VALE
LONGO, VIVIANE VITOR.

2302

ARTE URBANA COMO DISPOSITIVO DE
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS DEGRADADOS
HILUY, ANDRÉA D. (1); ALBUQUERQUE, CARLA CAMILA G. (2)

DONADIO, FABIO DAS NEVES (1)

40

41

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2318

A RESILIÊNCIA DO FORTE COIMBRA , EM SUA
ÁRDUA TRAJETÓRIA, QUE SE PERPETUA POR
242 ANOS
DEUS, GERMÂNIA DEL PENHO BARBOSA (1); ALVES, GILBERTO LUIZ
(2)

2338

27 — 28
ABR

2386

OLIVEIRA, Vinicius Martins de

/
BRASIL

SOLAR MONJARDIM: DA CASA COLONIAL A
CASA MUSEU – VITÓRIA – ES
DINIZ, LUCIANA NEMER

2412

O PATRIMÔNIO MUSICAL CATÓLICO ENTRE O
MATERIAL E O IMATERIAL: DESAFIOS, ÊXITOS
E POSSIBILIDADES DE SALVAGUARDA
ARQUITETURA MODERNA FERROVIÁRIA EM
MS– IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E
REFLEXÕES SOBRE A SUA CONSERVAÇÃO:
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CORUMBÁ E O SEU
ARMAZÉM DE CARGAS (EFNOB/MS)

/

2018

DUARTE, FERNANDO LACERSA SIMÕES (1)

2358

BELO HORIZONTE

O ESTADO DA ARTE DA PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO. DOCUMENTAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO. ANÁLISIS
DE CONDICIONES AMBIENTALES DE UN
ESPACIO EXPOSITIVO DEL CONGRESO DE LA
NACIÓN, ARGENTINA
GARCÍA SANTA CRUZ, MAURO GABRIEL. (1); GARCÍA, GUILLERMO
RUBÉN. (2)

2426

A IMPLICAÇÃO ENTRE A TEORIA E A
PRÁTICA – A EXPERIÊNCIA DA DISCIPLINA
PROJETO PATRIMÔNIO NA FACULDADE
DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PUCCAMPINAS
FARAH, Ana Paula (1), MERLIN, José Roberto (2), MAINIERI Pedro
Paulo de Siqueira (3) e LEME, Roberto Silva (4)

42

43

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2448

DA PAISAGEM À ESTÉTICA DO ESPAÇO
TURÍSTICO: UM ESTUDO EM CENTROS
HISTÓRICOS DO LITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ (BRASIL)

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

2508

BRASIL

ARQUEOLOGIA DE UMA GRANDE TRAGÉDIA
NO VALE DO GUALAXO DO NORTE, MARIANA MG
BAETA, ALENICE. (1); PILÓ, HENRIQUE

CHEMIN, MARCELO

2468

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA
SIGNIFICÂNCIA CULTURAL

2534

VALENTIM, DAVI

2486

MUITO ALÉM DE UM “BELO HORIZONTE”:
ANÁLISE DAS NARRATIVAS DOS DIFERENTES
PROCESSOS DE TOMBAMENTOS DO
“CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA”
ENTRE 1984 E 2016
MARTINS, WALKIRIA MARIA DE F. (1)

DOURAMENTO E POLICROMIA DAS
ESCULTURAS E RETÁBULOS NA MINAS
GERAIS COLONIAL, BRASIL: UM
MARAVILHOSO MUNDO MATERIAL AINDA NÃO
MINUCIOSAMENTE ESTUDADO, PRESERVADO
E ENTENDIDO
ROSADO, ALESSANDRA (1); SOUZA, LUIZ A. C.

2556

A PRESENÇA DAS ARQUITETAS NA
CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE NO BRASIL:
UMA NARRATIVA A SER AMPLIADA
TABOSA, MAYARA C. O.

44

45

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2582

INFOPATRIMÔNIO:
MAPEAMENTO E DIVULGAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL

27 — 28
ABR

2646

ARQUEOLOGIA DE UM JARDIM SETECENTISTA
QUE CONTINUA OBLITERADO - MARIANA, MG
BAETA, ALENICE. (1); PILÓ, HENRIQUE (2); MAIA, Moacir (3)

2620

O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL, AS TEORIAS
CLÁSSICAS DA CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO E CONSIDERAÇÕES ÀS
CARTAS PATRIMONIAIS
RODRIGUES DA SILVA, RONALDO ANDRÉ

/

/

2018

SOSTER, SANDRA S. (1); LUCENA, CAIO C. (2); BARROS, CIDA (3)

2602

BELO HORIZONTE
BRASIL

A PRODUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PELA
SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O
PLANO DE AÇÃO DE CARVALHO PINTO (1959
– 1963): INVENTARIAMENTO DE PRÉDIOS A
PARTIR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
AGUIAR, GABRIEL D.; ALVES, ANDRÉ A. A.

2664

CASOS DE INTERVENÇÃO EM PATRIMÔNIO
MODERNISTA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
MEDEIROS, CLEYTON SANTOS. DE (1); OLIVEIRA, MARIA HELOÍSA
ALVES DE (2); SILVA, ANDREZA CRUZ ALVES DA (3)

2686

A PRAÇA TIRADENTES EM OURO PRETO/
MG: BREVE ANÁLISE SOBRE SUA FIGURA
PATRIMONIAL E COMO ÁREA FUNCIONAL
TURÍSTICA (AFT)
GUISSONI, Rodrigo (1); CHEMIN, Marcelo (2)

46

47

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2710

FAZENDA GUATAPARÁ: MEMÓRIAS DE UM
LUGAR NO CIBERESPAÇO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

2794

VIEIRA, DENISE CRISTINA ROSÁRIO (1); QUEDA, ORIOWALDO (2)

BRASIL

A TUTELA JURÍDICA DOS MODOS DE FAZER:
UMA ANÁLISE A PARTIR DA REVISÃO DE
LITERATURA
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

2730

A SEDE DA SUDENE: DESAFIOS A
CONSERVAÇÃO DE UM MARCO MODERNISTA
NA PAISAGEM RECIFENSE

2808

FERREIRA, RAQUEL N. C. (1); SILVA, JÔNATAS S. M. (2); VIEIRA-DEARAUJO, NATÁLIA M. (3)

2752

INTERVENÇÃO ITINERANTE: A AÇÃO DE
COLETIVOS URBANOS NA OCUPAÇÃO DOS
ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFICAÇÕES.
LACET, D. (1); SCARPARO, G. (2)

2776

RESEARCH BY DESIGN – CRIANDO
ESTRATÉGIAS PARA TRANFORMAÇÕES EM
EDIFÍCIOS HISTÓRICOS

DESCONTINUIDADES NA PROTEÇÃO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAL
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM: UMA ANÁLISE DOS RISCOS DO
EMPREENDIMENTO HUGO AMORIM PARA A
IGREJA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

2830

O NOVO COMO DESCARACTERIZAÇÃO
DO EDIFÍCIO PREEXISTENTE: O CASO DO
HOSPITAL DE CIRURGIA EM ARACAJU/SE
PINA NETO, REGINALDO PASSOS (1)

CITRON, RAFAELA. (1); MENDES, ALINE. (2); GATTERMANN, LILIANY.
(3); TALAMINI, JOSIANE. (4)
48

49

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2852

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE
EM PROL DO PATRIMÔNIO CULTURAL:
REFLEXÕES AO INSTITUTO DO TOMBAMENTO

27 — 28
ABR

O FANDANGO TICUMBI, NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, COMO MANIFESTAÇÃO DE
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

2926

O INSTITUTO DO DESTOMBAMENTO EM
EXAME: PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO
INSTRUMENTO DE MANIFESTAÇÃO DO
INTERESSE PÚBLICO NA PERMANÊNCIA DA
PROTEÇÃO CULTURAL
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

/
BRASIL

O OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS
EM ANÁLISE: FACES E INTERFACES
DA PROTEÇÃO E DA BUSCA PELO
DESENVOLVIMENTO A PARTIR DAS ROTAS
CULTURAIS
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

2946

RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN

2904

/

2018

RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

2876

BELO HORIZONTE

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO TOMBADO DO
MUNICÍPIO DE MUQUI-ES: UMA ANÁLISE À
LUZ DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO BEM
TOMBADO
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

2970

O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MONUMENTO
EM ANÁLISE: O RECONHECIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO PRINCÍPIO
NORTEADOR EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
RANGEL, TAUÃ LIMA VERDAN¹

50

51

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2986

EFEITOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM
DE FUNDÃO NA PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE
BARRA LONGA, MINAS GERAIS

27 — 28
ABR

PRAÇA JAPÃO: PATRIMÔNIO URBANO PORTO
ALEGRENSE

3080

PATRIMÔNIO LUSO-BRASILEIRO: ENTRE O
EDIFÍCIO E O ARQUIVO

3100

O CASO DA CEPAL – COMISSÃO ECONÔMICA
PAÍSES AMÉRICA LATINA:
Arquiteto Emílio Duhart - Santiago, Chile

BRASIL

GERENCIAMENTO DE RISCO DOS ACERVOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS/ CONGRESSO
NACIONAL
O PATRIMÔNIO ESCOLAR PROTOMODERNO –
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ASSIS
BRASIL – 1942, NA CIDADE DE PELOTAS/RS
CABRAL, Lisiê K. (1); Oliveira, Ana Lúcia C. de (2)

3120

PESSOA, ANA (1); SANTOS, ANA LÚCIA V.(2)

3056

/

Farias, Juçara Q. de (1); Azevedo, Gilcy R. (2); Porto, Claudia F. (3)

DIAS, MARIA ALICE M. (1)

3034

/

2018

ANDRADE, TERESA CRISTINA GUERRA DE (1); CASTRO, MARIA LUIZA
ALMEIDA CUNHA DE (2)

3010

BELO HORIZONTE
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RESUMO
A paisagem traduz a relação entre o homem e o meio ambiente ao longo do tempo,
entre os elementos naturais, sociais e culturais, constituindo um processo contínuo,
diante das diversas intervenções realizadas pelo homem. O meio ambiente proporciona
as condições de sobrevivência das espécies e a qualidade de vida. A atividade de
mineração transforma significativamente a paisagem, sendo responsável por causar
danos ambientais importantes. No dia cinco de novembro do ano de 2015 ocorreu
o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, pertencente
à Empresa Samarco Mineração S/A, tendo como acionistas a companhia angloaustraliana BHP Billiton Ltda. e a VALE S.A. O desastre causou expressivo impacto
ambiental às regiões atingidas, danos ao patrimônio, a destruição de Bento Rodrigues,
no município de Mariana, atingindo ainda diversas localidades e municípios.
Ocorreram dezenove mortes e inúmeras pessoas ficaram desabrigadas. Tendo em vista
o impacto ambiental gerado pelas atividades de mineração e o risco significativo de
desastre relacionado ao rompimento de barragem de rejeitos, busca-se estabelecer
uma reflexão, apresentando subsídios para pesquisas e o desenvolvimento de ações
de planejamento de políticas públicas voltadas para a gestão de riscos de desastres.
O artigo tem como propósito identificar os efeitos decorrentes do rompimento de
barragens de rejeitos na paisagem. O estudo discorre sobre o impacto socioambiental
no município de Barra Longa, Minas Gerais Gerais,decorrente do rompimento da
barragem de Fundão.
Palavras-chave: Paisagem; mineração; desastre; barragens de rejeitos.
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1 ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
1.1 Aspectos socioeconômicos

e a VALE S.A, ocorreu no dia cinco de novembro do ano de 2015 em Mariana,

A mineração é considerada um importante setor da economia brasileira, contribu-

Minas Gerais. O desastre causou dezenove mortes, danos ambientais expressivos,

indo para o crescimento econômico, trazendo benefícios sociais e sendo geradora

alteração da paisagem, sendo considerado o maior desastre ambiental do Brasil

de empregos, entretanto, a mineração pode causar ou intensificar problemas so-

relacionado a barragens de rejeitos (MINAS GERAIS, 2016). Barra Longa foi um dos

cioambientais nas regiões onde atua. Diversas vezes ocorrem conflitos sociais nas

municípios mineiros atingidos pelo desastre, tendo sofrido significativo impacto

comunidades onde o empreendimento atua. As empresas vêm desenvolvendo

ambiental.

programas de gestão ambiental voltados para a sustentabilidade, no intuito de

O artigo tem como propósito identificar os efeitos decorrentes do rompimento de
barragens de rejeitos na paisagem. O estudo apresenta os impactos socioambientais decorrentes do desastre, no município de Barra Longa. Diferentes disciplinas
empregam o termo paisagem, como a geografia, a arquitetura, a ecologia, a ar-

atenderem às exigências da legislação ambiental, evitando assim futuras responsabilidades que possam gerar processos judiciais. A gestão para a sustentabilidade
nas empresas procura ampliar o conceito de desempenho econômico no sentido
tradicional e considerar seus impactos econômicos na sociedade (IBRAM, 2013).

queologia, embora as abordagens sejam diversas, com significados distintos. Em

A mineração não pode mais ter em vista apenas a viabilidade econômica e tec-

função disso, o conceito de paisagem torna-se polissêmico (RIBEIRO, 2007). Neste

nológica, como anteriormente, mas considerar as múltiplas dimensões que per-

trabalho o conceito de paisagem adotado refere-se às possibilidades de leitura

passam pela sua relação com a sociedade tendo como objetivo a sustentabilidade.

apresentadas por Ribeiro (2007), que enfatiza as relações entre o homem e o meio

Tais dimensões precisam ser abordadas pelas políticas públicas assim como pelas

ambiente ao longo do tempo.

estratégias empresariais relacionadas à gestão de território e gerenciamento so-

Com relação aos danos ocorridos ao patrimônio cultural, optou-se neste trabalho,
por delimitar a pesquisa aos bens tombados segundo as leis de proteção do patrimônio cultural de Barra Longa, pesquisando-se ainda o entorno desses bens, ou
seja, algumas ruas e praças.
Tendo em vista o impacto ambiental gerado pelas atividades de mineração e o
risco de desastres relacionado ao rompimento de barragem de rejeitos, apresentam-se discussões e subsídios para pesquisas e o desenvolvimento de ações de
planejamento de políticas públicas voltadas para a gestão de riscos de desastres.
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cioambiental (FERNANDES et al., 2011). Deve-se sempre considerar a escassez dos
recursos minerais e dos demais recursos naturais assim como o consumo sustentável, já que a demanda define a produção (NUNES, 2005).
O reassentamento de uma população deslocada em função de um empreendimento minerário pode gerar uma ruptura das relações comunitárias, de referenciais de memória, levando ao esquecimento manifestações culturais populares,
entre outros. Além disso, os empreendimentos podem modificar o modo de vida
das populações tradicionais, que muitas vezes não desejam tais transformações
(SÁNCHEZ, 2008).
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Destaca-se a importância da adoção de medidas voltadas para a prevenção e con-

empreendimento, ou seja, no Iicenciamento ambiental, devendo ser tal planeja-

trole dos fatores de riscos ambientais decorrentes das atividades de mineração.

mento atualizado. A empresa mineradora fica responsável por desenvolver um

Tais riscos estão relacionados a doenças e agravos à saúde dos trabalhadores e da

Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD (BRASIL, 1989), ou seja, da re-

população do entorno, em função da degradação progressiva dos ecossistemas, da

abilitação das áreas degradadas pelas atividades da mineração e um Plano de

contaminação do solo, da água, do ar, entre outros. Fatores como a poluição do ar

Fechamento da Mina abordando as questões sociais e ecológicas relacionadas ao

causam alergias e riscos de doenças pulmonares, poluição sonora pelas vibrações

final das atividades assim como sobre o uso futuro da área (MINAS GERAIS, 2012).

relacionadas a utilização de explosivos, causando desconforto aos trabalhadores.
Outros fatores podem causar transtornos às comunidades do entorno como o
tráfego intenso de veículos pesados carregados de minério, assim como a poeira
e a emissão de ruídos (SILVA, 2007).

1.2 Impacto ambiental

1.2.1 Transformações da paisagem
Ao longo dos últimos séculos, ocorreram transformações no sistema terrestre
decorrentes de fenômenos naturais e modificações realizadas pelos seres humanos. A paisagem atual é resultante de eventos ocorridos no passado e não será
a mesma no futuro. O tamanho e a escala dos empreendimentos humanos cresce-

A atividade de mineração pode afetar o equilíbrio dos ecossistemas como os hab-

ram consideravelmente desde o século XX, como consequência, as condições am-

itats naturais de espécies, destruindo-os ou modificando-os (SANCHÉZ, 1994).

bientais foram alteradas colocando em risco os ecossistemas (WWF, 2016).

Além disso acarreta a supressão da vegetação ou impedindo sua regeneração.
Pode ocorrer a remoção do solo superficial de maior fertilidade, ficando os solos

As ações antrópicas podem causar significativo impacto ambiental, econômico,

remanescentes expostos à erosão causando, portanto, o assoreamento dos cor-

social e cultural, interferindo no equilíbrio do meio ambiente. A infraestrutura

pos hídricos. A qualidade das águas dos rios pode ser alterada em função da tur-

urbana normalmente se sobrepõe aos espaços antes ocupados pelos elementos

bidez causada pelos sedimentos finos em suspensão e pela poluição decorrente

naturais e tal fato interfere significativamente nas relações e dinâmicas antes esta-

de substâncias carreadas ou existentes nos efluentes das áreas de mineração (ME-

belecidas. As formas pelas quais ocorre a ocupação do espaço urbano ou rural no

CHI; SANCHES, 2010). A manutenção da vegetação nos entornos e nas margens

país têm gerado significativo impacto ambiental como a degradação da cobertura

de rios e lagoas é considerada medida essencial para a prevenção da degradação

vegetal, impacto à biodiversidade, obstrução e alteração da rede de drenagem,

por erosão e assoreamento (BRASIL, 2007). A recuperação de áreas degradadas é

acúmulo de resíduos sólidos, contaminação de solo e da água, poluição atmosféri-

fundamental para que o ecossistema volte a desempenhar suas funções e o solo

ca, erosão, entre outros. A qualidade ambiental adequada será obtida quando o

a ter sua utilidade original (BRASIL, 1989).

processo de ocupação e de interferências humanas estiver em harmonia com os
arranjos e funções essenciais das dinâmicas naturais. Nesse sentido, é essencial

Com relação ao impacto ambiental em longo prazo, pode-se dizer que não se sabe

conhecer a complexidade desse processo por meio da interpretação da paisagem,

ao certo o que acontecerá com o sítio da mina e seu entorno após a desativação do

possibilitando a orientação sobre futuras intervenções. Qualquer alteração sobre

empreendimento. Entretanto, muitas minas, após o seu fechamento, continuam

o meio acarretará na alteração da configuração espacial da paisagem, ou seja,

apresentando impactos residuais durante muitos anos. A etapa de desativação e

haverá uma resposta do meio para cada alteração realizada (BRASIL, 2007).

fechamento de uma mina deve ser planejada desde o estudo de viabilidade do
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Os desastres trazem intensas transformações às paisagens, significativo impacto

de desastre como resultante da combinação de eventos adversos e situações de

ambiental e danos aos bens culturais. Fatores como as mudanças climáticas e

vulnerabilidade:

eventos climáticos extremos intensificam os riscos de desastres.
A atividade de mineração transforma significativamente a paisagem, sendo responsável por causar danos ambientais importantes. Na visão de Milanez (2017)
os impactos socioambientais decorrentes da mineração muitas vezes são complexos, atingindo grandes espaços e podendo causar danos irreversíveis. O autor
comenta que as empresas mineradoras podem empregar os melhores métodos

I – Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados
pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação
ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou
ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema
usando meios próprios; (BRASIL, 2012)

de gestão ambiental como recirculação de água, máquinas e equipamentos ad-

A vulnerabilidade é conceituada como uma exposição socioeconômica ou ambi-

equados, controle de material particulado e planos de recuperação de áreas de-

ental de uma determinada área diante de uma ameaça natural, tecnológica ou

gradadas, mas após o fechamento da mina no local da serra existirá um buraco.

de origem antrópica. O risco de desastre é considerado como “potencial de ocor-

Portanto, toda a paisagem será modificada além de alterações do microclima, da

rência de ameaça de desastre em um cenário socioeconômico e ambiental vul-

fauna, da flora e da dinâmica hidrológica (MILANEZ, 2017).

nerável” (BRASIL, 2017, p. 23). Quando ocorre uma perturbação, a resposta do

As atividades de grande porte, como acontece com a mineração principalmente
no caso da lavra a céu aberto, atuam transformando a paisagem e trazendo tanto
alterações físicas quanto alterações das relações territoriais. A mineração altera
o plano socioeconômico e cultural das comunidades locais impactadas pela atividade extrativista (CARSALADE, 2016).
Na mineração, entre os riscos ambientais mais importantes, ressalta-se a probabilidade de acidentes nas barragens de rejeitos e seus efeitos para os ecossistemas,
os recursos hídricos, além de oferecerem riscos à segurança das populações do
entorno onde o empreendimento minerário atua (IBRAM, 2013).

2 DESASTRE - GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES
De acordo com o Relatório de Avaliação Global sobre a Redução dos Riscos de
Desastres, Risk and Poverty in a Changing Climate (UNISDR, 2009), o número de
desastres está aumentando a cada ano no mundo, tanto a intensidade quanto a
frequência. O Ministério de Integração Nacional brasileiro estabelece o conceito

66

meio pode variar de acordo com as características locais naturais. Nesse sentido,
cada parte do território, que apresenta características distintas, em contato com o
tipo e intensidade de determinado evento provocado, origina efeitos e magnitude
diversos. Denominamos vulnerabilidade, tal situação (BRASIL, 2007).
Os desastres podem ser classificados quanto à origem, periodicidade, evolução e
intensidade. De acordo com a origem ou causa primária, os desastres são classificados em: Naturais e Tecnológicos (BRASIL, 2012).
§ 2º São desastres naturais aqueles causados por processos ou
fenômenos naturais que podem implicar em perdas humanas ou outros
impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção
dos serviços e distúrbios sociais e econômicos.
§ 3º São desastres tecnológicos aqueles originados de condições
tecnológicas ou industriais, incluindo acidentes, procedimentos
perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas específicas,
que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde,
danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e
distúrbios sociais e econômicos (BRASIL, 2012).
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Os desastres naturais são classificados como: geológico, hidrológico, mete-

danças climáticas, resiliência à desastres e a gestão holística do risco de desastres

orológico, climatológico e biológico. Os desastres tecnológicos podem ser relacio-

em todos os níveis, entre outros (NAÇÕES UNIDAS, 2015).

nados a: substâncias radioativas; produtos perigosos; incêndios urbanos; obras
civis; transporte de passageiros e cargas não perigosas (BRASIL, 2014). Os desas-

A Gestão de Riscos de Desastres (GRD) contempla o planejamento, a adoção de

tres naturais e os tecnológicos podem causar danos irreversíveis ao meio ambi-

medidas preventivas e execução de ações, tendo como finalidade a minimização

ente, danos ao patrimônio, colocando em risco as populações expostas, podendo

de riscos de desastres, a ocorrência de novos riscos, evitando danos humanos,

gerar inclusive perdas humanas. Os riscos de desastres podem ser expressivos

ambientais e materiais. De acordo com a Defesa Civil brasileira as etapas relacio-

principalmente diante de situações de vulnerabilidade de determinada região em

nadas à GRD são: a) Prevenção - medidas adotadas antes do desastre, tendo como

função das ações antrópicas, degradação ambiental, erosão, assoreamento de

objetivo evitar ou reduzir a ocorrência de novos riscos de desastres; b) Mitigação

corpos hídricos, entre outros, aumentando a exposição das cidades aos riscos de

- medidas e ações adotadas imediatamente para reduzir ou evitar os efeitos do ris-

desastres. As mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos atuam agra-

co de desastre; c) Preparação - medidas adotadas antes do desastre, tendo como

vando significativamente a exposição e os riscos de desastres (UNESCO, 2015).

finalidade a otimização das ações de resposta e minimização dos danos gerados
pelo desastre; d) Resposta - medidas emergenciais, realizadas durante ou após o

O crescimento das populações urbanas assim como o aumento de sua densidade,

desastre, tendo como objetivo socorrer e prestar assistência à população atingida,

atuam diretamente nos solos e serviços, ampliando as ocupações ao longo de

assim como o restabelecimento dos serviços essenciais; e) Recuperação - medidas

encostas instáveis e em áreas de risco (NAÇÔES UNIDAS, 2012). Este fato contribui

realizadas após o desastre, tendo como propósito o restabelecimento da situação

para ampliar a vulnerabilidade ao longo do tempo de determinada área. Nesse

de normalidade como a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída,

sentido, a recorrência e a intensidade de alguns fenômenos naturais surgem as-

assim como a reabilitação do meio ambiente e da economia (BRASIL, 2017).

sociadas a um aumento significativo de vulnerabilidades em função da crescente
concentração habitacional urbana em áreas que não possuem garantias de segu-

Os desastres podem causar a perda progressiva dos bens naturais e culturais, rep-

rança adequadas para sua utilização (BRASIL, 2017).

resentando riscos para as coleções e documentos importantes. “Qualquer aumento na umidade do solo, por exemplo, pode afetar vestígios arqueológicos e edifi-

Em setembro de 2015 foi publicado pelas Nações Unidas a Agenda 2030 (2015)

cações históricas, aumentando assim a sua vulnerabilidade a desastres naturais,

para o Desenvolvimento Sustentável, contemplando os 17 Objetivos de Desen-

como terremotos e inundações” (UNESCO, 2015, p.15). Nesse sentido, a Gestão

volvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. A Agenda 2030 ressalta a importância

de Riscos de Desastres (GRD) para o Patrimônio Mundial contempla medidas vol-

da promoção do desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre as dimensões:

tadas para a prevenção e a minimização dos impactos negativos sobre os bens

ambiental, econômica, social e cultural. Essas dimensões estão interconectadas

inscritos como Patrimônio Mundial. Elementos progressivos podem aumentar a

e devem ser abordadas de maneira integrada. Entre os objetivos pode-se men-

vulnerabilidade do patrimônio, portanto, a GRD refere-se não só à proteção do

cionar o Objetivo 11 que trata da garantia de cidades e assentamentos humanos

bem, mas também à minimização dos fatores de vulnerabilidade compreendidos

seguros, sustentáveis e resilientes, sendo abordado no subitem 11.4 a essencial

como a falta de manutenção, a gestão indevida, a deterioração progressiva ou

proteção do patrimônio natural e cultural do mundo. A agenda destaca também a

o estabelecimento de zonas de amortecimento para o ecossistema, que possam

adoção de políticas e planejamentos relacionados à mitigação e adaptação às mu-

contribuir para riscos de desastres. A GRD deve abordar os riscos para o patrimô-
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nio cultural e natural que possam ter origem dentro do bem ou no ambiente que

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE

o cerca. Os desastres podem causar ainda prejuízos para a economia local pro-

os desastres decorrentes do Rompimento / Colapso de barragens, são classificados

veniente do turismo e para os meios de subsistência da população que depende

como Tecnológicos, Relacionados a obras civis (BRASIL, 2014, p. 87). A classificação

desse bem (UNESCO, 2015).

brasileira de desastres acompanha o Banco de Dados Internacional de Desastres
do Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres (CRED), da Organização

Importante mencionar que ações educativas podem atuar como um importante

Mundial de Saúde (OMS/ONU). Esses desastres podem alterar significativamente

recurso na prevenção de riscos de desastres contribuindo para a conscientização

as paisagens, gerando danos ambientais expressivos, muitas vezes irreversíveis

da sociedade, tendo como finalidade a minimização dos impactos causados pelas

(BRASIL, 2014).

ações antrópicas, promovendo assim a preservação do patrimônio natural e cultural.

2.1 Desastres relacionados com o rompimento de
barragem de rejeitos
Os desastres relacionados com o rompimento de barragens de rejeitos causam
danos ambientais expressivos. O Brasil possui diversas barragens e a maioria
delas têm como finalidade o armazenamento de água para diversos fins como
abastecimento humano, irrigação, geração de energia, lazer, assim como as barragens que acumulam rejeitos decorrentes de atividades industriais inclusive atividades de mineração (BRASIL, 2016). Os resíduos gerados pelas atividades de mineração durante muito tempo foram descartados na natureza, em cursos d’água
ou em terrenos adjacentes onde eram constituídos depósitos. No século XX, após
a década de 1930, as indústrias construíram as primeiras barragens de contenção
de rejeitos, tendo como finalidade a manutenção da mineração e a mitigação do
impacto ambiental. Na década de 1940, os equipamentos de grande capacidade
para movimentação de terras, principalmente em minas a céu aberto, propiciaram
a construção de barragens de contenção de rejeitos com técnicas de compactação
e com maior grau de segurança. Após a década de 1980, ocorre a preocupação
com as questões ambientais (CBDB, 2011). Avanços relacionados à gestão de barragens de rejeitos surgem após o ano de 2010, principalmente relacionados à se-

De acordo com o IBRAM (2013) as falhas podem estar relacionadas à gestão da
segurança de barragens de rejeitos, estado de conservação das estruturas, inexistência de monitoramento ou ineficiência deste. Nesse sentido, a prevenção dos
desastres ambientais relacionados à barragem de rejeitos está associada às ações
de gestão voltadas para a avaliação e a prevenção de riscos.
Nos últimos anos, apenas no Estado de Minas Gerais, ocorreram diversos rompimentos de barragens de rejeitos, inclusive com óbitos como: o rompimento da
barragem da Mineração Rio Verde em Macacos, distrito de Nova Lima, durante o
ano de 2001, causando a morte de cinco operários; da barragem da Mineradora
Rio Pomba Cataguazes, na cidade de Miraí, durante o ano de 2007, desalojando
mais de quatro mil pessoas; da barragem de rejeitos de minério de ferro da Mina
Casa de Pedra da empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Congonhas,
durante o ano de 2008; vazamento de rejeito químico de mineração de ouro em
Itabira, durante o ano de 2008; na cidade de Itabirito, além do rompimento da
barragem da mina de Fernandinho durante o ano de 1986, ocasionando a morte
de sete operários, ocorreu o rompimento da barragem da Herculano Mineração
durante o ano de 2014, causando a morte de três operários. Em novembro do
ano de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas
Gerais, pertencente à empresa Samarco Mineração S/A, causando dezenove
mortes e expressivo impacto ambiental.

gurança (IBRAM, 2013).
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Tendo em vista o risco relacionado à probabilidade de rompimento de barragem de

deixando diversas pessoas desabrigadas (MINAS GERAIS, 2016). Entre os princi-

rejeitos, torna-se essencial que os municípios possuam um Plano de Contingência

pais efeitos do rompimento da barragem de Fundão pode-se mencionar: destru-

para barragens estabelecendo ações e recursos a serem implementados em situ-

ição de habitat e extermínio da ictiofauna em toda a extensão dos rios Gualaxo

ação de emergência, contemplando: a) Elementos básicos: identificação da área

do Norte, Carmo e Doce, correspondente a 680 km de rios; contaminação da água

de risco (identificação da área de impacto potencial e da população vulnerável);

dos rios atingidos; interrupção do abastecimento de água e da energia elétrica; as-

sistema de monitoramento e alerta; sistema de alarme; rotas de fuga e pontos de

soreamento do leito dos rios; alteração do fluxo dos rios; soterramento de lagoas

encontro; plano de comunicação a autoridades e serviços de emergência; b) Plane-

e nascentes; destruição da vegetação ripária e aquática; contaminação por lama

jamentos de ações, definindo: os meios de transporte e das rotas de fuga para

de 170 km de praias; entre outros (IBAMA, 2016).

resgate da população nos pontos de encontro; locais de abrigo, assistência médica
hospitalar e psicológica; acionamento de autoridades e serviços de emergência

A International Disaster Database, Center for Research on the Epidemiology of Disas-

municipais e/ou estaduais; responsáveis por cada etapa do plano, identificando

ters – CRED, registrou o rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015,

os recursos disponíveis e as instituições envolvidas e seus representantes; c) Real-

listando-o entre os Technological disasters.

ização de simulados: realização de testes práticos possibilitando que a população
e agentes do plano conheçam as ações previstas, sendo treinados para situações
de emergência. Os simulados devem ser repetidos no período máximo de um ano,
ou caso haja alguma alteração; d) Audiências públicas: devem ser realizadas com
a finalidade de informar à população sobre o Plano de Contingência a ser adotado

Entre as áreas protegidas atingidas pelo desastre, destaca-se o Parque Estadual
do Rio Doce, localizado a 248 km de distância de Belo Horizonte, possuindo área
total de 35.976 hectares e quarenta e duas lagoas. O parque foi reconhecido como
Sítio Ramsar em fevereiro de 2010 e inserido na lista de Ramsar (instrumento ad-

(BRASIL, 2016).

otado pela Convenção Ramsar, Tratado Internacional de Áreas Úmidas, realizado

3 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO

contínua de Mata Atlântica preservada em Minas Gerais e é um dos três maiores

A barragem de rejeitos pertencente à Empresa Samarco Mineração S/A, tendo
como acionistas a companhia anglo-australiana BHP Billiton Ltda. e a Vale S.A, continha cerca de 50 milhões de m³ de rejeitos de mineração de ferro. Com o rompimento, ocorrido no dia cinco de novembro do ano de 2015 em Mariana, vazaram
34 milhões de m³ de lama. Os rejeitos de mineração percorreram os rios Gualaxo
do Norte e Carmo entrando no curso do Rio Doce, percorrendo ainda cerca de 600
Km até sua foz em Linhares, no Estado do Espírito Santo (IBAMA, 2016). Ocorreram
dezenove mortes, expressivo impacto ambiental nas áreas atingidas, alteração da
paisagem, danos ao patrimônio e a destruição de Bento Rodrigues, povoado pertencente ao distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana. Trinta e cinco
municípios mineiros e três cidades do Estado do Espírito Santo foram afetados,
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na cidade iraniana de Ramsar). O parque do Rio Doce compreende a maior área
sistemas de lagos do país, juntamente com o Pantanal Matogrossense e o Sistema Amazônico (BRASIL, 2015). A lama de rejeitos atingiu o sistema de lagoas do
parque assim como as florestas ciliares. Foram atingidas ainda as Unidades de
Conservação Reserva Biológica de Comboio, o Refúgio de Vida Silvestre de Santa
Cruz e a Área de Proteção Ambiental de Costa das Algas (IBAMA, 2016).
Os rejeitos de mineração impactaram significativamente sobre diversos bens
culturais dos municípios atingidos, como o patrimônio edificado, arqueológico e
paisagístico, espeleológico, sacro, patrimônio imaterial, Rota Histórica e Turística,
entre outros (NOVAIS; NOVAIS, 2017).
Importante destacar o “impacto no modo de vida e valores étnicos e culturais dos
povos indígenas e populações tradicionais” (BRASIL, 2016, p. 7). As terras dos ín73
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dios Krenak, próximas ao município de Resplendor, em Minas Gerais, também

lama de rejeitos (MINAS GERAIS, 2016). A parte baixa do município foi totalmente

foram atingidas pelo desastre, alterando assim o modo de vida desses índios. Com

invadida pela lama de rejeitos que atingiu espaços públicos, residências, igrejas,

o desastre a caça e a pesca assim como a realização dos batismos e dos rituais

hotel, comércio, restaurantes, entre outros. Entre os principais danos ao patrimô-

sagrados no Rio Doce foram interrompidas devido à contaminação de suas águas

nio do município pode-se mencionar:

(BRASIL, 2016).
- Espaços públicos - a Praça Manoel Lino Mol e a Av. Francisco Martins Carneiro,
Entre as localidades mais atingidas pelo desastre pode-se mencionar: Bento Ro-

importantes pontos de convivência e lazer da população, foram significativamente

drigues, Barra Longa, o distrito de Gesteira e Paracatu de Baixo. A pesquisa dis-

impactados pelos rejeitos de mineração. A passagem da lama comprometeu as

corre sobre os principais efeitos do desastre no município de Barra Longa, local-

atividades de lazer dos moradores durante muitos meses. As festas da cidade

izado na Zona da Mata, microrregião de Ponte Nova, estendendo-se por 383,628

como o carnaval, bem imaterial inventariado pelo município, deixaram de ser re-

km² e a 172 km de distância de Belo Horizonte.

alizadas na praça. Posteriormente estes espaços foram reabilitados pela empresa

3.1 Efeitos do desastre no município de Barra Longa

mineradora (MINAS GERAIS, 2016).
- Edificações tombadas pelo município - Hotel Xavier; imóvel da Av. Capitão Man-

O desastre causou danos socioambientais e socioeconômicos importantes, al-

uel Carneiro nº 140/130; imóvel da Rua Capitão Manuel Carneiro nº 154; imóvel

terando o modo de vida da população. Os rejeitos de mineração impactaram

da Rua Matias Barbosa nº 23; Igreja Matriz de São José. Os rejeitos de mineração

áreas rurais de agricultura familiar onde havia a produção de leite e derivados,

atingiram parte dos quintais desses imóveis e a fachada da igreja (MINAS GERAIS,

comprometendo a renda das famílias. Os solos recobertos pela lama tornaram-se

2016).

contaminados e improdutivos. A lama de rejeitos impactou significativamente os
rios do Carmo e Gualaxo do Norte. Os rejeitos de mineração causaram o assoreamento do leito dos rios, afetando inclusive a dessedentação dos animais. Os peixes não puderam ser mais consumidos pela população e nem ser comercializados
(BRASIL, 2016). Além disso, foram constatadas diversas ocorrências de agravos à
saúde na população como alergias respiratórias, cutâneas, depressão, entre out-

- Gesteira - distrito pertencente ao município de Barra Longa, um dos locais mais
atingidos pelo desastre, juntamente com Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O
desastre causou alterações significativas à paisagem local atingindo toda a parte
baixa do distrito. A Capela Nossa Senhora da Conceição, inventariada pelo município no ano de 2004, foi atingida pela lama de rejeitos que alcançou, após o de-

ros.

sastre, cerca de três metros de altura. Foram constatadas trincas e fissuras além

Barra Longa possui bens tombados e inventariados pelo município no distrito sede

totalmente danificada. Os rejeitos atingiram também parte dos terrenos das Fa-

e na zona rural, entre eles algumas fazendas dos séculos XVIII e XIX. Os rejeitos de

zenda do Congo e a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, ambas inventariadas

mineração atingiram bens imóveis tombados e inventariados pelo município, bens

pelo município no ano de 2004 (MINAS GERAIS, 2016).

móveis, patrimônio imaterial, paisagístico, Rota Histórica e Turística, fazendas, entre outros. Alguns imóveis inventariados localizados na Rua Capitão Manoel Carneiro e na rua Mathias Barbosa tiveram seus terrenos parcialmente atingidos pela
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de danos aos bens móveis integrantes do acervo da Capela. A casa paroquial foi

- Fazenda Nossa Senhora Conceição das Corvinas - tombada pelo município no
ano de 2005, sua fundação data do final do século XIX. As benfeitorias da fazenda
foram atingidas pelos rejeitos de mineração (MINAS GERAIS, 2016).
75
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- Rota Histórica e Turística Caminho São José - trajeto religioso, cultural e histórico,
possui 45 km de extensão e segue o percurso do leito dos rios do Carmo e Doce,
ligando as cidades de Barra Longa e Rio Doce (IEPHA, 2007). O caminho é frequentado por moradores, turistas e ciclistas e teve 2,5 km diretamente impactados pela
lama de rejeitos (MINAS GERAIS, 2016).
- Patrimônio paisagístico Encontro dos Rios do Carmo e Gualaxo do Norte - tombado pelo município no ano de 2007. Destaca-se entre os principais impactos a
contaminação da água com lama de rejeitos, a elevação da turbidez da água, o assoreamento do leito dos rios, danos à biodiversidade, entre outros (IBAMA, 2016).
A Capela Nossa Senhora do Rosário, bem tombado pelo município de Barra Longa, por se situar no ponto mais alto da cidade, não foi impactada pela lama de
rejeitos. Após o desastre, foi colocada uma placa de sinalização em frente a capela
indicando o ponto de encontro, local seguro para a população em situações de
emergência, conforme estabelecido pelo Plano de Contingência para barragens.
A empresa mineradora realizou diversas obras de recuperação na área urbana
do município e no distrito de Gesteira. Na área urbana as edificações danificadas
pelo desastre foram restauradas, entretanto, diversos moradores reclamaram da
intensa movimentação dos caminhões, dos ruídos constantes e do transtorno causados pelas obras que geraram muita poeira, causando alergias. Alguns comerciantes não puderam reabrir as portas dos seus estabelecimentos durante muitos
meses, fato que prejudicou significativamente a renda familiar desses moradores.
O tráfego intenso de caminhões e máquinas no centro de Barra Longa após o
desastre danificou o calçamento em paralelepípedos. Trincas e fissuras foram verificadas nas edificações após o desastre, sendo intensificadas após o aumento do
tráfego de veículos pesados na cidade. Em função dos danos ocorridos, a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico recomendou a adoção
de diversas medidas como a recuperação e requalificação do patrimônio impactado e daquele que apresentou danos após as intervenções de limpeza realizadas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os danos ambientais ocorridos nas regiões afetadas são complexos, principalmente considerando a vasta extensão atingida. Nesse sentido, envolvem intensas
pesquisas e avaliações constantes por parte de diferentes órgãos do governo, instituições de ensino e pesquisa e pela própria empresa de mineração. Estudos relacionados aos efeitos do desastre em curto, médio e longo prazo são essenciais.
Destaca-se a importância da gestão ambiental pública assim como a gestão empresarial tendo como finalidade a preservação ambiental. A viabilização de um
diálogo entre planejadores, comunidade, órgãos governamentais, administrativos
e instituições de ensino e pesquisa é considerada essencial. Pesquisas realizadas
por universidades em parceria com o poder público podem contribuir significativamente para a prevenção de riscos de desastres.
O expressivo impacto ambiental evidencia a situação de vulnerabilidade e de
desinformação das populações atingidas acerca dos riscos aos quais estavam
submetidas (IBAMA, 2016). Um Projeto de Educação Ambiental pode atuar como
um importante instrumento na conscientização da população do entorno do empreendimento minerário sobre os riscos de desastres, sendo direcionado inclusive aos funcionários da empresa mineradora. A participação dos indivíduos nas
discussões e nas tomadas de decisões relacionadas às questões ambientais é essencial.
Outro planejamento fundamental refere-se à implementação de um Plano de
Contingência de barragens (BRASIL, 2016), entretanto, apenas após o desastre foi
implementado um plano no município. Verificou-se que a placa colocada no ponto
de encontro em frente a Capela Nossa Senhora do Rosário, após o desastre, não
apresentava todas as informações estabelecidas pelo Plano de Contingência, assim como não foram instaladas placas de rota de fuga.

na sede do município, por parte da empresa mineradora (MINAS GERAIS, 2016).
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O rompimento da barragem de Fundão pode indicar que o licenciamento ambiental não tem assegurado a devida proteção ambiental exigida pela legislação nas
atividades realizadas por empreendimentos minerários. Nesse sentido, destaca-se a importância do monitoramento efetivo e constante por parte de órgãos
públicos no sentido de fiscalizar tais atividades assim como a responsabilização
das empresas por danos ambientais e ao patrimônio.
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RESUMO
O tema em questão está centrado no estudo do neocolonialismo e do conceito
missões no Brasil entre as décadas de 20 a 60 em contraponto ao modernismo
brasileiro que estava em expansão nesta mesma época.
Com influência externa de diferentes países, os três conceitos crescem no Brasil em
um mesmo período de necessidade de uma ruptura com a exagerada imposição e
alcance que Europa e Estados Unidos tinham dentro do Brasil além da necessidade
de uma diferente organização social.
Há um elo entre a política e a economia nacional e as vertentes culturais que estavam
surgindo tanto nas artes quanto na arquitetura, o capital do país era alto em grande
consequência pela agricultura, e a riqueza que isso trouxe foi implantada desde a
escala residencial até a escala monumental e de grandes edifícios públicos.
Existem diferenças entre o missões e o neocolonial, mas ambos são muitas vezes
colocados juntos à vertente do ecletismo, que por sua vez não atrai grande
valorização artística ou histórica no que diz à sua preservação como ponto de
identidade e de memória da cultura brasileira.
O neocolonial foi bem aceito entre a elite brasileira, tem influência da cultura
europeia e mais diretamente da colonização portuguesa no Brasil. Já o missões
segue influências do México e dos Estados Unidos, e foi mais implantado em locais
de famílias com não tão grande poder aquisitivo. A concorrência com o modernismo
ocorreu de maneira natural, dividiram o mesmo período de mudanças sociais no
Brasil, o modernismo foi adotado como símbolo de progresso pelo Estado Novo e seu
desenvolvimento foi grande e rápido, chamando atenção internacional com críticas
positivas.
O Estado deu à arquitetura moderna brasileira o caráter de monumento, e foi assim
que ela tomou força, foi disseminada pela elite e classe média por ter tido essa
influência de símbolo de poder e desenvolvimento. Diferente da arquitetura moderna,
o neocolonial e o missões não foram empregados pelo Estado ditatorial como
símbolo de desenvolvimento, assim sua repercussão e valorização foram limitados.
Palavras-chave: Neocolonial; missões; patrimônio; modernismo; política nacional.
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Introdução
Esclarecer até que ponto os conceitos arquitetônicos neocolonialismo e missões
são difundidos no Brasil entre as décadas de 20 e 60, compreendendo que são
conceitos derivados de influências externas, de outros países, mesmo tendo sido
incorporado à região em um momento cultural em que as Artes Modernas já estavam surgindo no país, e estas, apesar de também terem influências de países
estrangeiros, estavam mais voltadas à valorização do nacional, do modo de viver,
trabalhar e até da ambiência micro-regional.
Compreender o elo de ligação entre a situação política e econômica do momento
em que isso foi instalado, tendo em vista que o capital de giro era alto, e trouxe
muita riqueza para o país, com esse capital foi possível construir e decorar essas
casas conforme o que era considerado moda, ou estava em alta na época, o que
era considerado refinado, a partir daí o conceito de neocolonialismo e do missões
se difere.
O neocolonialismo era bem visto pelas pessoas de grande porte econômico, tem
influências diretas da cultura e arte europeias, como França e Itália, provém de
passagens histórica brasileiras relacionadas com a colonização portuguesa. Desde que Portugal se instalou, até aquele momento, muitas influências foram aplicadas de forma direta no país, a arquitetura é uma vertente, e um exemplo são
as residências rurais do período colonial que temos exemplos até hoje, mesmo
que algumas tenham sido construídas recentemente, são aquelas residências com
grandes varandas cobertas que geralmente ocupam toda a extensão de uma lateral da casa, ou até mesmo passam por todas as fachadas. Mesmo tendo caráter
elitista e conservador, no neocolonialismo houve uma busca pelo que era genuinamente brasileiro tanto artisticamente quanto culturalmente, uma busca pelo
nacional a ser colocado junto com as referências ibéricas implantadas no período
colonial. Foi um movimento que ocorreu em toda a América Latina em um momento que os países colonizados buscavam novas direções de desenvolvimento.
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Um dos grandes disseminadores do movimento foi o português Ricardo Severo,
que desde 1914 publicou diversos artigos e participou de conferências em São
Paulo influenciando diversos outros intelectuais e profissionais e muito deles colocaram o neocolonial em oposição ao ecletismo devido ao seu caráter ser tradicionalista e ao mesmo tempo atual e inovador para a época, um exemplo é a
Faculdade de Direito de São Paulo - tombada desde 2002 pelo Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico e Turístico do Estado de São Paulo
- na qual é possível observar itens de caráter do barroco luso-brasileiro e de uma
arquitetura que era moderna naquela momento. Alguns projetos neocoloniais
chegaram a ser apresentados na Semana de Arte Moderna de 1922 com autoria
de Georg Przyrembel, e no mesmo ano na Exposição Internacional do Centenário
da Independência que ocorreram no Rio de Janeiro, diversos pavilhões seguiram
o estilo.
Construções para diversos usos foram feitas dentro do neocolonial, desde residências, escolas, igrejas e alguns prédios públicos, era uma maneira de colocar o nacional como ponto principal e uma forma de mostrar algum desenvolvimento em
termos políticos, econômicos e sociais.
José Mariano, médico de formação e grande entusiasta da arquitetura também
foi um nome importante na expansão do neocolonial pelo país, foi o presidente
do Instituto Central de Arquitetos e da Escola Nacional de Belas Artes, ele também escrevia sobre em um veículo de comunicação carioca, “O Jornal”. Chegou
até a patrocinar viagens de arquitetos para as cidades históricas mineiras a fim
de aproximá-los com o conceito do neocolonial, um dos arquitetos que participou
dessas excursões foi Lúcio Costa.
O missões por sua vez, era algo mais acessível à população geral - devido aos ornamentos - mesmo este sendo tão distante da realidade histórico cultural brasileira, pois advém de certos resquícios da cultura espanhola implantada na América
Latina. Essa cultura espanhola chegou até os Estados Unidos por meios indiretos
de influência e diretas de colonização local, e assim continuou até ser instalada no
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Brasil, e mais recentemente como influência direta, devido à questão simbólica

Ambas as vertentes, concorrem com o surgimento de uma arquitetura moder-

da Califórnia. O cinema já era um item presente na realidade brasileira, e Holly-

na brasileira que aos poucos foi se materialização e adquirindo características

wood exportava em grande escala as tendências que viriam a ser seguidas, o estilo

próprias que se destacaram frente ao contexto mundial, chamando muito mais

missões veio junto.

atenção dos holofotes. Esse novo conceito de arquitetura foi se inserindo dentro

Me parece que, embora Hollywood tenha contribuído para a difusão do
estilo no Brasil, outros fatores podem ter sido tão ou mais importantes.
Um deles: a própria beleza do estilo missões. Como observou o
historiador da arquitetura Paulo Santos, “o Neocolonial era grave e viril,
o Mission Style gracioso e delicado (...) Na luta pela sobrevivência seriam
as formas hispânicas – talvez mais livres e menos anacrônicas – as que
mais resistiram. (SANTOS, 1996).
O missões era disseminado através dos Estados Unidos com suas empresas e
profissionais que vinham para o Brasil e outros países latino-americanos, outro
ponto de grande importância são as publicações que ajudavam a implantar o
missões na América, entre elas as revistas California Arts and Architecture, Architectural Digest, American Architect, Arts and Decoration, House and Garden,
Landscape Architecture e mais voltada ao neocolonial a Revista de Engenharia do
Mackenzie College.
No Brasil viu-se, também, a importância da revista A Casa na
disseminação de habitações das classes médias urbanas. Por essas
similaridades não apenas estéticoconstrutivas, mas, sobretudo, de
método divulgador, é que se pode afirmar que o mission style foi
uma arquitetura pan-americana, encontrada do norte do continente
americano à Terra do Fogo. (ATIQUE, 2011, p.29)
A Revista “A Casa” possuía conteúdo que ia desde os métodos construtivos, equipamentos domésticos até os projetos residenciais. Tais publicações tinham alcance entre os acadêmicos mais tradicionais e principalmente entre um vasto público de clientes.

da paisagem brasileira de forma muito natural a ponto de ser mais valorizada
em questão de cuidados de caráter histórico e artístico quando comparado ao
missões, ao neocolonial e em geral o eclético, isso devido às suas origens de cunho político-sociais.
O neocolonial aparece mais como referência quase obrigatória aos que
se debruçam sobre a arquitetura do século XX do que propriamente
como objeto principal das atenções; uma das etapas finais na
longa seqüência de modismos que se estende do Brasil Colônia à
modernidade. (KESSEL, 2011, p. 67)
É necessária uma análise para comparação da situação atual destes pontos de interesse, tendo em vista que a maneira que os conceitos neocolonial e missões são
tradados, e por que se difere tanto do tratamento dado ao resultado da arquitetura moderna, se é dada uma atenção visando sua preservação, se já se transformaram em ruínas, se faz parte da memorial visual da cidade, se sim por que é ou
não preservado ou requalificado, passando por duas vertentes, até que ponto a
preservação ou “vida” do objeto arquitetônico depende da população e que momento depende do discernimento do órgão público.

Desenvolvimento
O Estado Modernizador
O modernismo brasileiro pode ser entendido desde 1922 com a Semana de Arte
Moderna, momento em que houve uma quebra de paradigmas dentro do cenário
buscando a identidade artística nacional, mesmo estando relacionada com as vanguardas europeias, entra a questão, o que caracteriza o Brasil? Surge a necessidade de estabelecer pontos de instituição, cultura.
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Em seguida outro ponto de grande importância, a ascensão de Getúlio Vargas ao

Este conceito Moderno de arquitetura teve influência externa, principalmente ad-

poder, foi neste momento que a atenção se voltou para a arquitetura moderna

vinda de Le Corbusier que visitou o Brasil pela primeira vez em 1929, o modernis-

como parte importante da modernização do país, o contexto político foi essencial

mo brasileiro foi adquirindo suas próprias características devido à vários fatores

para que houvesse espaço para o crescimento e materialização desta arquitetura,

como o contexto político, o crescimento urbano - que foi diferente das cidades

pois ela trazia o futuro, seu momento final pode ser compreendido com o golpe

europeias - e o contexto de independência entre os países latino-americanos, que

militar de 1964.

por sua vez, também foi muito diferente. O brise-soleil, o cobogó, as curvas de
Niemeyer possibilitadas pelo concreto armado, os azulejos com temáticas nacio-

A arquitetura moderna brasileira adquiriu primeiramente uma dimensão simbóli-

nais, a natureza abundante, e a escala e dimensões diferenciadas, são elementos

ca de monumento, isso devido ao backup político, foi assim que a elite e a classe

que são diversificados aos princípios do exterior e chamam atenção em relação

média passaram a enxergá-la como uma referência e utilizá-la em uma menor

no contexto internacional, é por estes e outros elementos que o Brasil recebe um

escala. A questão da nacionalidade foi muito presente durante o governo Vargas,

certo destaque principalmente em meados dos anos 50, mas ainda assim, dentro

a ideia de criar uma nação, uma cultura em comum para a sociedade, para isso

da literatura, fica atrás de países europeus e dos Estados Unidos.

foram utilizados vários recursos, desde o “horário do Brasil”, a tecnocracia - os
arquitetos foram instalados dentro do governo dentro de certos departamentos,

Foi em Veneza que foi revisada como era escrita a historiografia da arquitetura, no

a fim de promover a sanitização e planejamento urbano das cidades menores) -

Brasil isso só ocorreu nos anos 80, nesse momento a arquitetura moderna já era

até implantação de novos ministérios e da arquitetura a ser utilizada como uma

tida como objeto de reflexão histórica, assumindo-se como passado.

identidade da nova política nacional como um instrumento para a modernização,
“a abertura para o novo fazer arquitetônico era imperativa, pois, a adoção moderna era uma “lógica” dos novos tempos, um percurso natural” (CORDIDO, 2008,
p.41). Isso só foi possível junto ao aceleramento industrial que estava ocorrendo,
as indústrias de base foram essenciais para a consolidação da arquitetura moderna brasileira.
De forma geral, os edifícios contribuíram para o reforço simbólico da
modernização que o Estado buscava imprimir em seus equipamentos
públicos. A mudança explorada pelos arquitetos não foi a de qualquer
transformação, mas daquela que buscava aliar modernização e
democracia, rompendo, ou atuando contrariamente ao arcaísmo social.
(CORDIDO, 2008, p.43).

O Neocolonial e o Missões Dentro do Estado de
Identidade Moderna
Muitas vezes tidos como vertentes do ecletismo, o missões e o neocolonial têm um
viés da afirmação da nacionalidade, tiveram início noexterior por volta de 1890, e
no Brasil tiveram sua difusão junto com o início do modernismo, na década de 20,
perdurando até a década de 60.
Entre suas características está a busca pelo que foi a arquitetura luso-brasileira
no caso do neocolonial, e das características espanholas que foram adaptadas
ao México e mais tarde trazida aos Estados Unidos e por eles, no caso do mission
style. Diferente da arquitetura moderna, o neocolonial e o missões não tiveram o

Junto com isso teve o surgimento do SPHAN, atual IPHAN (Instituto do Patrimônio

Estado como grande adepto e difusor, e por isso sua escala era menor, era mais

Histórico e Artístico Nacional) em 1937, com o objetivo de catalogar e proteger

difundido entre a classe média e alta, “além de buscarem encontrar suas referên-

bens materiais e imateriais da cultura brasileira.

cias arquitetônicas nos edifícios coloniais de seus próprios territórios, como ocor-
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reu no Brasil, também se valeram das revistas, manuais e álbuns emanados dos

momento. Tanto o neocolonial e o missões quanto o modernismo foram resulta-

Estados Unidos na produção de seus neocoloniais” (ATIQUE, 2011, p. 25).

do de uma necessidade de modificações sociais através da arquitetura.

O neoclassicismo da Missão Francesa inicialmente e o ecletismo depois
vão fazer do século XIX um período de mudança de referência cultural e
de ruptura radical entre os modelos eruditos importados e a produção
vinculada a um saber tradicional. No início do século, o crescimento das
principais cidades, o afluxo de mão de obra imigrante o europeísmo das
elites agudiza a dominação do ecletismo. O neocolonial, que poderia
ser uma reação, não consegue ultrapassar a condição de uma de suas
variantes. (MARTINS, 1988, p.37)

[...] é a completa desvinculação da realidade brasileira – trata-se de
um estilo onde a “maquiagem”/decoração é pensada sem aplicação
das proporções e regras de composição clássicas. Isto torna o estilo
missões bastante “cenográfico”, pois seu aspecto está vinculado a uma
realidade cultural completamente distinta. Este argumento desqualifica
a qualidade do projeto arquitetônico, que aparenta ser mero produto
imobiliário, resultante de uma “moda” que carecia de vinculação com a
história local. (JÚNIOR, 2011).

O neocolonial que teve início em São Paulo a partir da década de 1910 teve mais

Mas é importante afirmar que mesmo que não tenham adquirido atenção total

espaço no Rio de Janeiro, uma década depois, “antes de ser um estilo, foi, sobretu-

pelo Estado brasileiro, o neocolonial e o missões tiveram sim relevância, várias in-

do, um movimento artístico-cultural” (CONDURU, 2009), com o objetivo de ter algo

dústrias foram abertas a fim de produzir os elementos de decoração necessários

que fosse do Brasil para o Brasil, inseridos no contexto cultural do país. Crescendo

ao missões, o que mostra como os Estados Unidos viraram o foco após a Segunda

junto com o modernismo, o neocolonial teve mais espaço na área residencial. O

Guerra Mundial. Hoje ao andarmos pela rua podemos perceber como essas con-

modernismo se apegou ao uso de materiais, formas e adaptações ao solo tropi-

struções fazem parte da identidade visual de nossas cidades, pois na década de

cal, problemática que o neocolonial tanto buscou resolver. Ainda que um de seus

30, enquanto o modernismo estava em caráter monumental, o neocolonial estava

princípios tenha sido muito bem reconhecido através do modernismo, o neocolo-

presente na parte residencial.

nial sempre está junto a associações negativas e na maioria das vezes ligado ao
Logo após a Revolução de 30, quem tomou o posto da direção da Escola de Belas

ecletismo.

Artes com a reforma foi Lúcio Costa, anteriormente colocado dentro do grupo
Depois da “fase heróica”, o modernismo brasileiro não deixou de
manifestar um respeito reverente pela tradição e por algumas soluções
construtivas e ornamentais coloniais, em especial às inscritas no
barroco mineiro, certamente por conta da atuação no Sphan dos mais
destacados arquitetos da corrente moderna. Se a ruptura ideológica
com o neocolonial foi definitiva, uma reconciliação – mesmo que
parcial – ocorreu no campo estético. Painéis de azulejos, fartos beirais,
varandas generosas[...](KESSEL, 2011, p. 91)

de simpatizantes do neocolonial junto com José Mariano, Lúcio Costa se mostrou condizente com o ideário de Le Corbusier neste momento, fez modificações
no corpo acadêmico e curricular da faculdade, um dos professores passou a ser
Warchavchik, que depois da casa no Pacaembu em São Paulo, projetou a primeira
casa modernista no Rio de Janeiro nesta época. Outros profissionais estavam integrados ao modernismo brasileiros junto com Lúcio Costa e Warchavchik, como
Flávio de Carvalho, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Affonso Eduardo Reidy, entre outros, “as teorias de Le Corbusier eram então, para estes jovens jacobinos, purismo

Entre outros conceitos e estilos arquitetônicos, o neocolonial e o missões são mui-

arquitetônico” (XAVIER, 1987, p.99)

tas vezes postos de lado e não valorizados corretamente, mesmo que tenham
utilizados como resultado de uma configuração histórico-social do país em certo
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Foi com a criação do SPHAN em 1937 que o Moderno ganhou ainda mais força

Na maioria das obras de história da arquitetura no Brasil, predominam duas

e visibilidade, e na década de 50 com a consolidação da arquitetura moderna no

visões sobre o movimento neocolonial, ambas negativas e não necessariamente

Brasil que o neocolonial e o missões passaram a ser deixados de lado. E Jósé Mar-

excludentes. A primeira o entende como um desdobramento do equívoco que

ianno aceitou as mudanças:

teria sido o ecletismo. Para a segunda, apesar dos enganos, ele contém sementes

A decadência do aparato arquitetônico entre nós coincide exatamente
com a vitória da democracia. A vida social se simplificou rapidamente
(...). A arquitetura antiga expressava nas suas linhas um estado de alma
nacional profundamente diferente do que predomina no momento
atual. (MARIANNO FILHO, 1943, p. 23)
No mesmo período os conceitos do modernismo também passam a ser questionados, sendo que no começo dos anos 60 já haviam discussões em torno da supremacia do conceito, “percebemos

que

tanto

essas

soluções inovadoras

como a crítica que se lhe seguiu formam a cultura arquitetônica e urbanística
do século 20” (MOREIRA, p.157-158), a norte-americana Jane Jacobs, é conhecida
pela obra Morte e Vida de Grandes Cidades (1961), e por ferozes críticas contra a
arquitetura moderna foi uma das que ajudaram a decretar o fim do Modernismo.

Conclusão
O neocolonialismo e o missões no Brasil não obtiveram grandes críticas a seu
favor em questão de cunho arquitetônico, isso devido à dois fatores, um de não
terem sido incorporados pela maior escala do poder brasileiro, o Estado, assim
não se tornaram elementos de exemplo, não adquiriram atenção a ponto de serem “copiados”. E em segundo lugar pelo aspecto da monumentalidade, esses dois
conceitos não sendo adotados pelo Estado Novo, também não tiveram grandes e
renomadas obras que recebessem o background de poder e de identidade visual
dentro das cidades brasileiras. A influência externa da Europa e dos Estados Unidos no Brasil é visível e estes conceitos foram consequências disso e de uma nova
busca de organização social que ocorria no país naquele momento, incluindo uma
busca pelo que era tradicional e genuíno.
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do modernismo arquitetônico. (CONDURU, 2009)
É importante averiguar até que ponto esses conceitos são valorizados dentro do
Brasil, pois fazem parte da história arquitetônica do país e são marcos dentro do
parâmetro de inovações construtivas, de demanda de novas indústrias, e elementos visuais que ainda são presentes no visual urbano. Muitas vezes os exemplos
neocoloniais e missões são postos de lado pelos órgãos e administradores responsáveis pelo restauro, retrofit, ou qualquer outra ação de manutenção destas
construções, pois acabam não sendo considerados historicamente ou artisticamente de valor, e os são.
Já quanto ao modernismo, por desde o princípio ter sido adotado como um
símbolo de desenvolvimento, de modernidade, de futuro, sempre obteve mais
atenção, tanto nacional quanto internacional. Muitos foram os arquitetos e urbanistas que se destacaram nesse cenário, chamando cada vez mais atenção junto ao
desenvolvimento do modernismo brasileiro que foi adquirindo aos poucos, suas
próprias marcas. Por todo esse período o Estado o adotou e foi um conceito que
conseguiu ser concretizado até a esfera máxima, que foi a construção de Brasília.
O país estava em um momento político, social e cultural de necessidade de unificação a fim de garantir que o governo tivesse o poder estabelecer sua política,
era necessário formar uma nação neste lugar geograficamente grande, e isso foi
feito através de vários itens, a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo moderno,
foram alguns deles.
O espaço público da cidade decimonônica, inventado “de cima para baixo” pelo
Estado, com o fim de integrar e sujeitar uma sociedade que se percebe à beira da
dissolução e da anarquia, é o produto dessas tensões, o meio moderno, produtor de modernidade, com que se busca alcançar uma modernização harmônica
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e sem conflitos, ainda que o conflito se mostre rapidamente como a contraface
necessária da ampliação da arena política que abre a nova cidade. (GORELIK, 1999,
p. 4)
Até hoje é possível perceber como o modernismo brasileiro ainda é mais valorizado, ele começou pela escala monumental, o que demanda mais atenção e cuidados, as críticas recebidas da mídia e literatura internacional mostram a importância que é dada a isto, “a obra de arquitetura, como toda obra de arte, coloca diante
do seu historiador a situação sui generis de fazer história em presença de seu
objeto”. (MARTINS, 1988, p.3)
O resultado são obras modernas brasileiras ou de sua influência, em vários países
do mundo, como o prédio da ONU em Nova York nos Estados Unidos, a fachada
da sede de editora Mondadori em Milão na Itália, o bairro Little Brazil em Johannesburg na África do Sul, entre outros. A questão do fim do Modernismo e da
sua preservação estão associados com a explosão por dinamite do Pruitt-Igoe em
1972, conjunto que seguiu fielmente as “normas” do CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna).
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RESUMO
A partir dos anos 1950, a obra de Alfredo Volpi (1896-1988) passa a seguir uma
nova diretriz poética e compositiva. Nessa fase, da qual fazem parte duas obras
executadas para a cidade de Brasília, que era então construída, o artista plástico irá
explorar uma espacialidade indeterminada, marcada por uma composição na qual
as formas representam um mundo que se desmaterializa.
O artigo investigará as relações de dois murais de Alfredo Volpi com a arquitetura,
mais especificamente sua presença na nova capital federal, Brasília: a na pintura
mural nas paredes da Igreja Nossa Senhora (1958) e o mural localizado no Palácio
Itamaraty (1966), “O sonho de Dom Bosco”. A construção da nova capital, iniciada
nos anos 1950, propõe questões de formações da identidade nacional moderna
brasileira, sobretudo nas áreas da arte e da arquitetura. A relação entre edifícios
– principalmente institucionais – e obras de arte a eles integradas é uma tônica
fundamental para a formação do espaço e da imagem da cidade.
A análise das duas obras acima referidas permitirá discutir dois eixos: a inserção
de Volpi no rol de artistas colaboradores de Oscar Niemeyer para a construção da
imagem da capital federal – e, por extensão, da própria formação da identidade
moderna brasileira – e as práticas de preservação do patrimônio histórico e do seu
reconhecimento, ou falta dele, como tal pela sociedade.
Palavras-chave: Alfredo Volpi; Pintura mural; Brasília; Arte moderna; Arquitetura
moderna
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Introdução
A construção de Brasília suscita a discussão dos processos de formação de uma
identidade nacional moderna brasileira, sobretudo nas áreas da arte e da arquitetura. Tomando-se a formulação da nova capital por uma perspectiva ampliada,
não limitada à sua implantação urbana e edificada, é possível debater algo mais
amplo: o projeto de nação então pretendido.
A relação entre arte e arquitetura, a chamada “síntese das artes”, é uma das características da arquitetura moderna brasileira. Essa prática – materializada em
painéis, murais, esculturas e jardins, todos estes elementos integrados a edifícios
– está presente em diversas construções da cidade-capital. Além disso, o recurso
à integração das artes com a arquitetura projetada e construída no Brasil foi elemento no próprio esforço de legitimação dessa nova arquitetura. A legitimação
ocorreu tanto internamente – na medida em que, por exemplo, a revisita de elementos do passado colonial brasileiro, como os azulejos, relacionava a arquitetura
moderna à uma história nacional -, mas também, e sobretudo, no exterior. Lá fora,
o alinhamento aos ideais modernos em voga à época, temperado por elementos
brasileiros, conferiu enfim um destaque mundial desejado pelos modernos brasileiros.
Este artigo investigará as relações que se constroem entre dois murais do artista
ítalo-brasileiro Alfredo Volpi (1896-1988) e a arquitetura da nova capital federal,
Brasília. Na cidade, talvez mais intensamente que em outras cidades brasileiras,
a relação entre edifícios – principalmente institucionais – e obras de arte a eles
integradas é uma tônica fundamental para a construção do espaço e da imagem
da cidade.
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A primeira obra, datada de 1958, consistia em uma pintura mural nas paredes
internas da Igreja Nossa Senhora, na Quadra 307/308 Sul, conhecida como Igrejinha, a qual abriga também um mural de azulejos de Athos Bulcão na parede
externa, este sim preservado até hoje.
A segunda obra é a pintura mural “O sonho de Dom Bosco”, de 1966, localizada em
um nicho especialmente projetado para a receber, próximo à Sala dos Tratados do
Ministério das Relações Exteriores. A obra retrata a figura do santo católico que
teria tido uma visão profética de um espaço abençoado, rico e promissor, o qual,
segundo alguns intérpretes, seria Brasília. A figura central do santo é envolvida
por um fundo de azul intenso e elementos triangulares, típicos desse período do
artista.
A análise das duas obras permitirá discutir dois eixos: (1) a inserção de Volpi no rol
de artistas colaboradores dos arquitetos para a construção da imagem da capital
federal – e da própria identidade moderna brasileira –; e (2) as práticas de preservação do patrimônio histórico e do seu reconhecimento, ou falta dele, como tal
pela sociedade.

Brasília e a síntese das artes
Antes de nos atermos às duas obras de Volpi, vale a pena lançar a vista sobre
Brasília como um todo, e a maneira especial como arte e arquitetura se relacionam na cidade. Isso porque essa é uma relação que se impõe com força a qualquer
olhar, de especialista ou leigo, bastando citar, por exemplo, as 261[1] obras de arte
de Athos Bulcão tombadas pelo Decreto 31.067/2009 do Distrito Federal, espalhadas pelos mais diversos edifícios, de institucionais a residenciais e equipamentos

Como exemplo de tais obras integradas, o artigo focará sobre dois trabalhos mu-

[1]

rais de Volpi executados para a capital: um originalmente localizado na Igreja de

1957-2008. Inventário de Bens Móveis e Integrados (INBMI). Arquivo da Superintendência do Iphan

Nossa Senhora, infelizmente apagado, e outro no Palácio Itamaraty.

Dados retirados do INVENTÁRIO DO CONJUNTO DA OBRA DE ATHOS BULCÃO EM BRASÍLIA:

do Distrito Federal, 2009. Ver também: DISTRITO FEDERAL. Lei no. 31.067, de 23 de novembro
de 2009. Dispõe sobre o tombamento da Obra de Athos Bulcão e dá outras providências. Diário
Oficial [do Distrito Federal], Brasília, DF, n.226, 24 novembro 2009. Seção 1, pp. 19-25.
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urbanos. Esta onipresença de Bulcão, mesmo sendo um caso em particular, indica

A construção de Brasília, nesse sentido, será toda ela embalada por esse debate e

desde a largada que a relação dos edifícios e das obras de arte é uma tônica fun-

por essa prática de integração das artes como elemento de projeto. A se destacar

damental para a construção do espaço e da imagem da cidade. Ali, obras como o

a atuação de alguns artistas na cidade, notadamente Bulcão, mas também Alfredo

mural externo do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Bulcão, o vitral de Marianne

Ceschiatti, Mariane Peretti e Roberto Burle Marx, entre outros.

Peretti na cobertura da Catedral e a escultura conhecida como “Dois candangos”,
de Bruno Giorgi, na Praça dos Três Poderes tornaram-se símbolos urbanos e ar-

A passagem da obra de arte integrada ou à arquitetura ou à cidade para a at-

quitetônicos.

uação e formação dos espaços museográficos pelos artistas esteve também na
pauta das vanguardas da arte brasileira, conforme aponta Maria Cecília França

Esse conjunto de artistas e obras ganha relevo quando se lembra que, na dis-

Lourenço:

cussão geral a respeito de Brasília, destaca-se o papel da cidade enquanto museu

“Desde os anos 30, a arte moderna brasileira inicia uma ampliação de
seus objetivos estéticos, procurando uma função social que a aproxime
de plateias singulares, assim estendendo o projeto moderno para
amplos os segmentos [...] as estratégias incluem a arte total e integrada,
por sua capacidade de fisgar o transeunte, gerando obras em diferentes
modalidades, como painéis, ilustrações, murais, desenho industrial,
projeto gráfico, além de arquitetura, pintura, desenho, gravura e
escultura. Contudo, entre as mais peculiares atuações está a criação de
museus, finalidade maior a ser conquistada [...]” (LOURENÇO, 1999, p.
266)

ou monumento da modernidade. Em outras palavras, a cidade é apontada em
diversos momentos como o ideal de “obra de arte”. Este ideal está presente na
própria legitimação da nova capital, em seus projetos artísticos, arquitetônicos e
urbanístico, como destaca Adrián Gorelik:
“Pois bem, Brasília, pelo contrário, nasceu reivindicando-se tanto como
obra de arte quanto obra de urbanismo e, em função disso, como
monumento da modernidade, o que supunha em seus criadores – e em
seus usuários – uma atitude distanciada com respeito ao “moderno”,
uma reutilização consciente, e portanto potenciada, de alguns dos
valores do “moderno” convertidos em motores da comunicação e em
objetos de veneração museográfica.” (GORELIK, p.100)
A síntese das artes no Brasil, em seus projetos, suas obras construídas e suas
publicações, concretiza-se na produção da arquitetura moderna, reiterando seus
vínculos e as suas redes pessoais e profissionais. A síntese revela sua centralidade
e sua importância na constituição da área da arquitetura moderna brasileira, cujo
clímax e, ao mesmo tempo, ponto crítico será o projeto de Brasília. “Essa crise [do
Movimento Moderno], que terminaria por provocar uma reação mundial contra os
preceitos do Movimento Moderno, impregnou todo o projeto [de Brasília], não apenas no nível da construção individual, como também na escala do plano em si”.
(FRAMPTON, p. 312.)

As duas obras de Alfredo Volpi em Brasília, objeto desse artigo, nos apresentam
distintas presenças do artista na capital federal através da ideia de síntese das
artes. Há em comum a importância que essas obras possuem dentro da trajetória
do artista e dentro da cidade de Brasília como elementos da construção simbólica
da capital. Elas, por fim, nos apresentam também como objeto de discussão das
obras de arte integradas como sobre as questões em debate sobre o patrimônio
moderno.

Dois murais, dois circuitos, dois destinos.
Alfredo Volpi nasce na cidade italiana de Lucca em 1896. No ano seguinte, muda-se com os pais para São Paulo. Quando criança, estuda na Escola Profissional
Masculina do Brás. Trabalha como marceneiro, entalhador e encadernador, até
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que, em 1911, torna-se pintor decorador e começa a fazer pinturas sobre madei-

o prêmio de Melhor Pintor Brasileiro da crítica de arte do Rio de Janeiro[2]. Sobre

ras e telas. Nos anos 1930, ingressa no Grupo Santa Helena, ao lado de artistas

esse período aponta Lorenzo Mammi:

como Mário Zanini e Francisco Rebolo. Em 1936, integra o Sindicato dos Artistas

“A questão está justamente aí: Volpi, no fim da década de 50, intui
que a pintura contemporânea inaugura um novo tipo de espaço, que
não pode ser organizado nem pela concretude artesã de suas antigas
fachadas nem pelas proporções engenhosas de seus quadros concretos.
O novo espaço é aberto, indeterminado: as formas se apoiam nele,
mas não encontram nele um abrigo. Para manter o jogo de ilusão e
literalidade, que é o fulcro formal de seu trabalho, Volpi recua: busca
nos céus de Giotto e nos estandartes de Paolo Uccello soluções espaciais
que, se já não implicam distâncias, pelo menos sugerem um vazio. É
uma solução-limite, mas de grande sutileza. Com frequência, duas áreas
contíguas não se distinguem nem pela cor, nem pelo contorno, nem
pela inclinação da pincelada – por uma linha de separação apenas,
que surge onde o movimento da mão se interrompe, para recomeçar
logo depois na mesma direção, como nas “jornadas” dos afrescos. De
fato, grande parte do fascínio da pintura de Volpi nessa fase se deve
à sensação de um mundo que se esvai, e que sabe disso. Nas telas
noturnas do fim dos anos 50, o vazio incipiente comporta um certo
desespero. Depois torna-se mais sereno.” (MAMMI, 1999, p. 37)

Plásticos de São Paulo e, no ano seguinte, a Família Artística Paulista (FAP).
Sua produção artística passa por três momentos: 1) o começo de carreira figurativo, destacando-se as paisagens do litoral e do interior; 2) o período marcado pela
estética concreta; e 3) o período de “síntese entre o figurativo e o abstrato”, (MAMMI, p. 36), do qual a temática mais conhecida é a das bandeirinhas. O crítico de
arte Mario Pedrosa discorre sobre as transições entre fases nos seguintes termos:
“Depois foi aquela transformação da paisagem da pequena cidade
brasileira do interior em puras construções plásticas e admirável vigor:
praças, telhados, céu, canto de rua, tudo se transforma em planos de
vigorosa bidimensionalidade, de perfeita estrutura. A cor, perdendo seu
caráter localista, se transforma em cor pura. A pintura tonal, de fusão
de tons, em que foi mestre, é posta de lado. Hoje Volpi se conserva nesse
plano. Agora estamos vendo as primeiras tentativas para aproveitar
sua experiência e talento por um grande arquiteto e para Brasília. Eu
me felicito com o gesto de Oscar Niemeyer. Aproveito a ocasião para
afirmar que Brasília deve ser, para vingar historicamente, a maior
oportunidade de integração das artes que se pode ter talvez no mundo
hoje.” (PEDROSA, “Palestra-debate sobre a capela de Niemeyer”, 1958, p.
3)
Volpi trabalha nos anos 1940 para a Osirarte, azulejaria criada por Rossi Osir. Em
1944, faz sua primeira exposição individual, em São Paulo. Na década de 1950,
conforme mencionado, suas composições caminham para a abstração, para, em
seguida, caminhar para diálogos entre a figurativo e o abstrato. Será a partir desse
período que sua obra ganha ampla repercussão. Em 1961, Volpi teve uma sala especial com 53 obras na VI Bienal de São Paulo. No ano seguinte e em 1970 ganhará

Será sob a influência do diálogo entre a figuração e a abstração que, em 1958, que
o artista fará o afresco em Brasília nas paredes internas da Igreja Nossa Senhora,
localizada na Quadra 307/308 Sul, projeto de Oscar Niemeyer. Essa igreja conta
também com um mural de azulejos de Bulcão na parede externa, uma das primeiras obras do artista em Brasília.
Inaugurada em 28 de junho de 1958, a pedido da então primeira-dama Sarah Kubitschek e viabilizado através da Pioneiras Sociais, o projeto de Oscar Niemeyer
está localizado na área residencial de Brasília, na chamada escala coloquial da
cidade. Essa superquadra foi a primeira e implementada como referência para
outras futuras do Plano Piloto. Constam nela os seguintes equipamentos urbanos:

[2]
106
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Clube Vizinhança, a Escola Classe, a Escola Parque, o Jardim de Infância, o Espaço

Em um debate realizado dia 27 de março, no auditório da Rádio Jornal do Brasil

Cultural da 508 Sul, o Posto de Saúde, a Biblioteca Pública, a Igrejinha de Fátima e

com organização também da Associação Internacional de Críticos de Arte, Niemey-

os Supermercados.

er, Volpi e Bulcão debateram sobre o projeto com Mario Pedrosa, Flávio Aquino,
além de outros artistas, escritores e estudantes de arquitetura. Ao ser perguntado

O desenho urbano do Plano Piloto é caracterizado pelas quatro escalas

do pro-

por um padre se havia algum símbolo na forma triangular da Igrejinha, Niemeyer

jeto vencedor de Lúcio Costa: a escala simbólica dos principais edifícios institucio-

responde: “Não, não. Quisemos dar uma forma diferente à capela, demos mais altura

nais (Eixo Monumental) no eixo Leste-Oeste; a escala coloquial, das áreas residen-

na frente para destacar a entrada.” (GULLAR,1968, p. 3)

[3]

ciais e comerciais das superquadras no eixo norte-sul; a escala gregária de caráter
coletivo, na intersecção dos dois eixos; e a escala bucólica referente ao cerrado

Na Igrejinha, as faces externas são um mural de azulejos de Athos Bulcão. Nele

periférico.

Bulcão utiliza dois elementos simbólicos para compor o mural: a pomba, na cor
branca, e a estrela, em preto, cada uma em um azulejo, mas ambas sobre um

Cada escala organiza o espaço urbano em relação aos eixos viários e quanto

mesmo fundo azul. Assim, o ritmo da obra é marcado pela alternância rítmica e

aos usos do solo, como as superquadras e as áreas residenciais, comerciais e de

uniforme entre o preto e o branco, sendo este elemento o destaque no conjunto.

serviços. Elas também instituem, para além das atividades urbanas, os ritmos

Vale destacar também a leveza visual que o artista confere ao elemento estrutural

do espaço, os gabaritos dos edifícios e os fluxos de circulação. A Igrejinha está

da cobertura do projeto, em contraste ao seu mural.

inserida nessa escala residencial de Brasília, dos edifícios horizontais de poucos
pavimentos, da densa arborização e do convívio nas superquadras com seus eq-

Os dois afrescos de Volpi no interior da Igrejinha consistiam em uma Nossa Sen-

uipamentos.

hora na parede do altar – no fundo da capela – e outro na lateral. Em frente ao
altar o mural consiste na imagem da santa em formas abstratas e sem pés, segu-

Implantada acima do nível da rua, a Igrejinha é marcada pela forma da cobertura

rando um menino Jesus na qual a composição de ambos se entrelaça em um úni-

cuja projeção forma um triângulo isósceles de vinte e cinco metros de base e vinte

co elemento, em um desenho que fica entre o abstrato e o figurativo. Essa imagem

e nove metros de altura. Ela define a volumetria da capela, criando um vínculo

está ladeada por bandeirinhas, elementos que remontam à sua fase concretista

visual com cidade e a paisagem na sua fachada principal. Os seus três pilares –

do início dos anos 1950, como as telas “Cata-vento” e “Concreto”. O painel lateral,

também em desenhos que evocam triângulos e reproduzem a sinuosidade da laje

com menos registros que o outro, apresenta estudos que mostram elementos de

– tocam apenas nos vértices da cobertura, sendo essa composta de cinco vigas em

bandeiras e formas geométricas que lembram a fachadas de casarios[4]. Sobre a

distribuição em leque. O triângulo também é a forma que delimita o desenho do

relação dos murais com o espaço arquitetônico da Igrejinha, Pedrosa analisa:

piso onde a edificação se localiza, em um eixo visual dentro das vias de pedestres
“Os painéis de Volpi têm a qualidade intrínseca do afresco, que é a
de integrar-se realmente na arquitetura que o acolhe. Aqui não há
truques, nem detalhes soltos para encher a parede. A unidade estilística
é perfeita, e onde tudo ressalta o espírito da obra, de autêntico clima

das Unidades de Vizinhança dessas superquadras.

[3]

Cada escala do Plano Piloto organiza o espaço urbano em relação aos eixos viários e aos

usos do solo, como as superquadras e as áreas residenciais, comerciais e serviços, além do eixo
monumental. Cada escala também conforma, além das atividades urbanas, os ritmos do espaço,
os gabaritos dos edifícios e os fluxos de circulação.
108
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Ver imagens em: PEDROSA, Mário. “Volpi e a arte religiosa”, 1958, p, 20.
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criador popular.” (PEDROSA, “Volpi em Brasília”, 1958, p. 6)
Na revista Módulo Brasil Arquitetura, em 1958, Pedrosa irá se deter em um extenso artigo sobre as qualidades dessa obra de Volpi em Brasília, lançando luz a
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resenha da exposição da artista Djanira no Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro, em 1959:
“Djanira e Alfredo Volpi são os responsáveis no Brasil de hoje pelo novo
prestígio da pintura figurativa, depois de um período em que a ofensiva
dos concretos e abstratos parecia haver liquidado de vez essa corrente.
Atualmente todos os louvores vão para as santas de Volpi em Brasília e
para a pintura de Djanira no Museu [Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro].” (MAURÍCIO, 1959, p. 18)

ainda hoje permanece, apesar dos senões técnicos, como uma das obras mais
sólidas do ilustre pintor, não havia outro exemplo no gênero no Brasil” (PEDROSA,
Mário. “Volpi e a arte religiosa”, 1958, p, 20.)

estratégias cromáticas, um dos poucos recursos que nos permitem imaginar essas
relações, visto os registros da época se limitarem às fotos em preto e branco:

Os relatos de jornais atuais sobre o destino do painel sinalizam para a falta de
compreensão das imagens e símbolos nela presentes, principalmente as bandeiras, tidas por elementos profanos. Em meados dos anos 1970, os frades franciscanos capuchinhos rasparam a obra e pintaram de branco por cima. “Os cappuccinos
achavam que não sintonizava bem com a oração e com a espiritualidade”, declarou o
frei Venildo Trevizan.[5].

“As cores são, aqui, o grande protagonista e como são terras e minerais,
se identificam ao próprio muro que cobrem.
A pintura de Volpi é, com efeito, uma pintura que exige o plano, que
vitaliza a superfície, que exalta a bidimensionalidade. Nesse ponto,
seu espírito, seu gosto, sua predileção coadunam-se perfeitamente
às exigências do afresco e da pintura mural. Ele substitui o claroescuro pelo contraste cromático, a fusão tonal pelo entrecruzamento
ou a justaposição dos planos. Com cores puras, filtradas através um
progressivo requintamento do gosto popular autêntico, o pintor cria os
acordes cromáticos mais audaciosos e mais belos da pintura brasileira.
Verdes com azuis, terras contra laranjas, roxos e verdes; rosas, verdes
e laranjas, e azuis, roxos, amarelos – tudo se transforma em vibração
luminosa, em encantamento ótico, em musicalidade: Volpi constrói
espaços com cores, como outros constroem volume com modelados e
massas.” (PEDROSA, 1958, op. cit, p. 20)

BRASIL

da pintura figurativa no final dos anos 1950, faz o seguinte comentário em uma

tentativa de afresco feita por Cândido Portinari para o Ministério da Educação, que

Cristo Operário, em São Paulo. Pedrosa faz também uma detalhada descrição das

/

Jaime Maurício aponta essa obra de Volpi ao comentar o debate da retomada

cando sua excelência dentro da história da arte brasileira: “A não ser a primeira

seu segundo painel em espaços arquitetônicos, sendo o primeiro na Capela do

/
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relações com outros murais nas artes integradas da arquitetura moderna e desta-

Nele também destaca a vocação muralista de Volpi, e lamenta esse ser apenas o

BELO HORIZONTE

“Há divergência de versões. Seja por considerar as bandeirinhas
“profanas”; pela falta de pés na figura de Nossa Senhora; ou ainda
por entender que, na devoção mariana de Nossa Senhora de Fátima, a
Virgem não carregaria o Menino Jesus no colo; certo padre, anos depois,
incomodado, mandou simplesmente raspar os afrescos e pintou as
paredes de branco. Há apenas alguns poucos registros fotográficos de
tais no catálogo raisonné do artista.“ (MASTROBUONO, 2017)
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), diante da impossibilidade de recuperar a pintura original, escolheu, em 2009, o artista piauiense
Francisco Galeno para fazer novos painéis. Nesse ano a capela passou por um
projeto de restauro feito pelo arquiteto Rogério Carvalho.
[5]

SOLIANI, André. “Profanos”, painéis de Volpi são apagados”. Folha de São Paulo, domingo, 13

de junho de 2004. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1306200409.htm>
Acessado em 23/02/2018.
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Não foram encontrados manifestações da época em meios de comunicação ou

estudos do pesquisador Eduardo Rossetti apontam três versões do projeto do Ita-

documentos oficiais sobre o apagamento dessa obra de Volpi, nem registros do

maraty: a primeira datada de 1959, a segunda de 1960 e a terceira de 1963. Sobre

descontentamento do próprio artista. Em uma matéria de 2017, que retoma a

essa última, Rossetti destaca:

questão do apagamento, em função de uma pintura em tela de Volpi de Santa Bár-

“Impressiona constatar que tais desenhos já definem o partido de
organização da planta em três partes, com um grande átrio sinuoso
e escala helicoidal monumental na parte central; resolvem o sistema
de modulação estrutural das colunas, apresentam a predefinição da
modulação de toda a planta em 6x6m – denominada “matriz”, que
inclui as caixas de circulação vertical. As plantas revelam um tratamento
diferenciado, há indicação de vidro com lápis azul no corte, há
predefinição do jardim no “terraço” do último pavimento, cujo arranjo
de salões em L está prefixado.” (ROSSETTI, 2017, p. 27)

bara na época feita em paralelo com os murais da Igrejinha, a crítica de arte Aracy do Amaral comenta: “Não era da índole dele [...] Ele nunca reivindicaria nada,
mesmo achando que devessem respeitar a obra.”[6] A matéria ainda cita a causa do
silêncio possivelmente em função da Ditadura Militar do período.
Também de temática religiosa, mas com um destino mais feliz, o mural de Volpi
“O Sonho de Dom Bosco” de 1966, está localizado em uma sala especial próximo
à Sala dos Tratados do Palácio Itamaraty, retrata a figura do santo que teria profetizado a existência da capital[7]. A figura central do santo é envolvida por um
fundo de azul intenso e elementos triangulares, nas cores atmosféricas, segundo

Discorrendo sobre o projeto de Niemeyer e sua implantação, o pesquisador

denominação de Lorenzo Mammi como característica desse seu período.

defende a necessidade de se dar luz e crédito a vários outros profissionais, en-

O Palácio Itamaraty, em Brasília, projetado por Oscar Niemeyer, foi inaugurado

(edificação, interiores e jardins) quanto na viabilização política e financeira da

em 1970, dez anos depois da inauguração oficial da capital. As obras de integração

transferência do ministério do Rio de Janeiro para Brasília.[8]. Sobre os profission-

arquitetônica na atual sede do Ministério das Relações Exteriores representam um

ais envolvidos, Rossetti escreve:

volvidos tanto no desenvolvimento do projeto do edifício em suas diversas áreas

conjunto interessante e singular. Isso porque, ao contrário do que se observou

“Depreende-se a seguinte organização: o projeto arquitetônico de Oscar
Niemeyer foi desenvolvido por Milton Ramos, vinculado à construtora
[Pederneiras]; Olavo Redig de Campos cuidava dos arranjos internos
da planta e da definição dos materiais e acabamentos do palácio; Luiz
Brun atuava junto à imprensa, para atiçar a curiosidade e acelerar a
consecução do projeto arquitetônico; Wladimir Murtinho é o grande
responsável pela empreitada dentro da própria instituição, articulandose com outros diplomatas para cumprir a missão de transferir o
Itamaraty para Brasília. Destaca-se sua atuação para mobiliar e
equipar o palácio com móveis antigos e modernos, valorizando o design
brasileiro e com obras de arte relevantes renome, contribuindo para
modernizar a instituição e deixar o palácio apto a representar muito
bem o Brasil.

em outros edifícios brasileiros construídos na época, elas foram concebidas em
um intervalo de anos praticamente idêntico (1965-1969) e provêm de artistas de
diferentes gerações e vinculados a diversos grupos/correntes artísticas.
Concebido e construído entre os anos de 1959 e 1970, entre o fim do mandato
presidencial de Juscelino Kubitscheck e a ditadura civil-militar, o Palácio construído resulta de versões sucessivas de projeto ao longo do período. Com efeito, os

[6]

AMARAL, Aracy. Apud. MARTI, Silas. “Instituto Volpi quer ir à Justiça contra igreja que destruiu

afresco do pintor” Folha de São Paulo, 01 de março de 2017. Ilustrada. Disponível em: < http://
www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1862594-instituto-volpi-quer-ir-a-justica-contra-igrejaque-destruiu-afresco-do-pintor.shtml?loggedpaywall#>. Acessado em 25/03/2018.
[7]
112

RAMOS, op. cit., p. 122

[8]

Destacam-se do corpo diplomático, além de Murtinho, Luiz Brun de Almeida e Rubens

Antonio Barbosa.
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Para tanto, Murtinho articulou o convite a Roberto Burle Marx para
elaborar os projetos de paisagismo para os jardins externos e internos
do palácio. Além dos jardins, Burle Marx desenhou uma tapeçaria
para a Sala Brasília que se integra ao conjunto de grandes obras de
arte. Wladimir Murtinho foi também o responsável por escalar artistas
e escolher obras que organizariam os novos espaços palacianos. Em
afinidade com as soluções de Olavo, comandando toda a instalação e a
colocação das obras de arte, mobiliário e tapetes para deixar o palácio
impecável.” (ROSSETTI, 2017, op. cit., p. 34)
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No segundo grupo encaixam-se os artistas Franz Weissmann, Pedro Correia de
Araújo, Rubem Valentim, Emanuel Araújo, Victor Brecheret, Sérgio Camargo e
Mary Vieira, que até então não se tinham relacionado ao grupo carioca. Daí a complexidade e originalidade do conjunto de obras integradas do Palácio.
Para entender essa configuração diversa e bastante especial da síntese das artes
em Brasília, é preciso destacar a figura do diplomata Wladimir Murtinho, que não
era nem artista nem arquiteto. Um dos principais responsáveis pela transferência
da chancelaria para Brasília, Murtinho foi o maestro não apenas das ações políti-

Também conhecido como Palácio dos Arcos, o Itamaraty concentra um dos maiores

cas, mas também do diálogo com os profissionais e da escolha das obras de arte

conjuntos de obras de arte de integração arquitetônica na capital, produzidas por

que permitem caracterizar o edifício como um palácio-museu.[10]

um grupo bastante heterogêneo de artistas, a saber: Bruno Giorgi (1905-1993),
Mary Vieira (1927-2001), Franz Weissmann (1911-2005), Pedro Correia de Araú-

Nascido em 1930 em uma família próxima ao poder político[11], a atuação do diplo-

jo (1930-?), Roberto Burle Marx (1909-1994), Maria Martins (1894-1973), Alfredo

mata Murtinho pode ser considerada prenúncio à atividade de um curador, figura

Volpi (1896-1988), Rubem Valentim (1922-1991), Emanoel Araújo (1940-), Victor

que na época “ainda se esboça, por vezes parecendo um título honorífico, dada a

Brecheret (1894-1955), Alfredo Ceschiatti (1918-1989), Athos Bulcão (1918-2008),

inexistência da formação e de produção alentada” (LOURENÇO, 1999, op. cit., p. 31).

Paulo Werneck (1907-1987) e Sérgio Camargo (1930-1990)[9].

Mesmo para a contratação de artistas, segundo a pesquisadora Graça Ramos, o
papel de Murtinho será decisivo:

Podemos classificar os artistas acima citados em dois grupos: a) artistas que já

“Assim, as principais encomendas que [Murtinho] fez para o palácio
resultaram de antigos vínculos afetivos. Murtinho impôs a Niemeyer o
nome de Bruno Giorgi (1905-1993) para a execução de escultura a ser
instalada na fachada principal do palácio. O arquiteto defendia o nome
de Ceschiatti, mas aparentemente Murtinho não nutria grande apreço
pelo escultor, pois no texto sobre arte moderna, já mencionado [“O
Brasil e a arte moderna”[12]], o nome do escultor não é citado. O próprio
Giorgi, ao comentar sua contratação, deixou claro que era apenas
‘tolerado’ pelo arquiteto da cidade” (RAMOS, op. cit., p. 104)

haviam colaborado com Niemeyer, em Brasília mesmo ou em outros projetos
seus; e b) artistas que até então não tinham trabalhado com o arquiteto.
Do primeiro grupo fazem parte Roberto Burle Marx, Athos Bulcão, Paulo Werneck,
Alfredo Ceschiatti, Bruno Giorgi e Alfredo Volpi, que já transitavam ou possuíam
vínculos, de certa forma, com o círculo de arquitetura moderna carioca. São eles
os mais frequentes parceiros de Niemeyer em diversas obras, desde o Ministério
da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, passando pelo conjunto da Pampulha, em
Belo Horizonte, e outros edifícios em diversas escalas e programas.

[9]

Seleção de obras retiradas de: BRAGA, Andréa da Costa; FALCÃO, Fernando A. R. “Palácio

[10]

RAMOS, 2017, p. 100.

[11]

“E portanto meu pai era concunhado do presidente da República e concunhado do ministro

Itamaraty”. Guia de urbanismo, arquitetura e arte de Brasília. Brasília: Fundação Athos Bulcão,

da Guerra. E aquilo era uma pequena oligarquia, da qual fazia parte o meu pai.” MURTINHO, p. 21.

1997. p. s/n. Esta publicação não inclui o painel de Paulo Werneck, cujo projeto de mural para o

[12]

Itamaraty (Anexo 1) data de 1960, segundo catálogo de MARTINS, 2008, op. cit, p. 93.

Monatsschrift. Zurique, maio de 1956, no. 5. Apud. RAMOS, p. 89, nota 6.
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sua esposa Mira, além do próprio Alfredo Volpi. Esse será, assim, no Itamaraty a
intersecção entre o circuito de Niemeyer e Murtinho nas escolhas dos artistas para
a nova sede do Ministério das Relações Exteriores, MRE, em Brasília.
Volpi pode ser considerado, então, como intersecção entre esses dois circuitos de
artistas que irão contribuir para a construção de uma imagem estética e simbólica
cepções diplomáticas na capital.

A origem [...] pode ser encontrada na pintura italiana de estilo “grego”:
de um lado, as figurações frontais de Margaritone de Arezzo, que Volpi
admirava; de outro o desenho sinuoso de Cimabue ou de Duccio.”
(MAMMI, 1999, p. 35-36)

Localizado ao lado da Sala dos Tratados, em um espaço feito especialmente para
a obra, o afresco de Volpi é marcado por um grande fundo azul celestial intenso.
A figura de Dom Bosco, de braços abertos, está ao centro da composição, ladeado

Nas laterais e na parte superior há elementos geométricos de traço livre, que formam figuras circulares. Nessa, as duas meia elipses acentuam o aspecto celestial
doa cor azul de fundo, ao passo que naquelas, nas laterais, os elementos fazem
alusão ao desenho das colunas do próprio Palácio Itamaraty, em uma justaposição
de elementos que em uma composição de caráter bidimensional geram movimento e profundidade.
Ambos os murais representam temática e período importante da trajetória do
artista. Elas estão inseridas nessa virada do construtivismo para o figurativo, no
qual há como marca principal a síntese entre o figurativo e o abstrato, mas também são obras de imagens sacras, assunto importante inclusive nas telas de Volpi.
Conforme analisa Lorenzo Mammi sobre esses dois tópicos:
“Até nas imagens sacras, que Volpi pintou depois da fase concretista,
se reconhecem os efeitos de suas pesquisas sobre motivos geométricos.
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[...]

da cultura brasileira moderna nos interiores de um edifício que é o local de re-

remetem ao nascimento de novas cidades, como imagens de uma vista área.

/

Essas figuras, sobretudo as da Virgem com Menino, são construídas
quase sempre com base em dois recursos básicos: por um lado,
linhas tortuosas que se desdobram a partir de um nó estrutural, o
qual geralmente corresponde às mãos, e que atravessam os corpos
assumindo diferentes significados ao longo de seu caminho; por outro,
motivos geométricos, cada um com um significado específico (triângulos
para as túnicas, meias-luas para os braços e assim por diante), que
ecoam entre a figura da mãe e a do filho.

ticipavam a artista Maria Antonieta Prado Uchôa, a Tuni, o escultor Bruno Giorgi e

como uma alegoria de uma ascensão espiritual ou como formas geométricas que

/

2018

Ramos também descreve o círculo social de Murtinho e sua esposa, do qual par-

por triângulos nos tons de vermelho e preto. Essas figuras são interpretadas ora

BELO HORIZONTE

O Palácio Itamaraty e seus Anexos, incluindo seus jardins e suas obras de arte e
bens integrados, foi declarado patrimônio federal em 2016 pelo IPHAN, no Processo nº 1550 –T-07, no qual há está o tombamento individual de 25 obras de
Oscar Niemeyer em Brasília, como o Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada, o
Congresso Nacional e o Teatro Nacional. Em 2007, uma série de obras de autoria
de Oscar Niemeyer foram tombadas provisoriamente pelo IPHAN através do Processo nº. 1550-T-07.
Em 2017, foram levantadas algumas questões sobre a condição atual do mural do
MRE, passando ele por vistorias do IPHAN, além de um diálogo entre o Instituto
Volpi e o Itamaraty para a indicação de restauradores especializados no artista.[13]
As condições de murais pela técnica do afresco estão claramente mais vulneráveis
às ações do tempo e do uso dos espaços. A destruição da obra na Igrejinha
[13]

LANNES, PAULO. “Vistoria do Iphan aponta 10 problemas no mural de Volpi do

Itamaraty”. Metrópoles, 15 de fevereiro de 2017. Disponível em < https://www.metropoles.com/
entretenimento/politica-cultural/vistoria-do-iphan-aponta-10-problemas-no-mural-de-volpi-doitamaraty> Acessado em: 20/03/2018.
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apresenta uma perda irreparável, inclusive financeira, para as obras públicas de
Brasília. Ao mesmo tempo, ela é reflexo das poucas práticas de patrimônio na
época, situação que em um contexto atual seria inaceitável, mediante mobilização
dos órgãos, da mídia e de setores da sociedade.
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RESUMO
A cidade de São João del Rei surge no período colonial brasileiro como um dos
principais núcleos mineradores fundados no século XVIII no contexto do Ciclo do
Ouro em Minas Gerais. Devido a sua importância no período colonial mineiro,
foi a primeira cidade inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes do Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacioanl (IPHAN) em 1938. Na condição de sede da
Comarca do Rio das Mortes, São João del Rei era ponto privilegiado no Caminho
Velho, atraindo e concentrando investimentos. Ao contrário do ocorrido em outras
cidades mineiras do período colonial, a estagnação de seu desenvolvimento não
aconteceu como consequência imediata do declínio da sua produção aurífera,
devido a sua importância regional como sede da Comarca do Rio das Mortes e como
produtora mercantil de gêneros alimentícios. A região continou se desenvolvendo
possibilitando a construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) em 1881,
ligação fundamental entre o Oeste de Minas e a capital do Império. A construção da
122
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ferrovia reduziu as distâncias, diminuindo os custos e fortalecendo a economia local,
difundindo no interior os ideiais de modernização, sobretudo das reformas urbanas
realizadas na Belle Époque no final do século XIX. Dessa maneira, o desenvolvimento
econômico de São João del Rei ao longo do tempo promoveu alterações na forma
urbana do centro histórico da cidade, podendo ser compreendido como o resultado
de um processo dinâmico de evolução econômica, cultural e urbana. Assim, com
o intuito de investigar o desenvolvimento do tecido urbano do centro historico
de São João del Rei, foram aplicadas as bases conceituais e ideológicas da escola
tradicional de Escola Inglesa de Morfologia Urbana. O objetivo da investigação foi
analisar a evolução urbana para reconhecer as qualidades e valores intrínsecos à
sua forma com a definição dos períodos morfológicos. Os períodos morfológicos
possibilitaram a compreensão do desenvolvimento urbano a partir da identificação
das questões econômicas e sociais distintas no contexto urbano. Dessa forma, foi
possível identificar as várias camadas que compõem o tecido urbano da cidade ao
longo do tempo, pois como afirmar Conzen (2004) o desenvolvimento histórico das
cidades produz acumulação de formas na paisagem urbana, sendo que “paisagem
é composta de várias formas construídas, sobrepostas umas às outras ao longo
do tempo” (Harvey,1996), definido como palimpsesto urbano. As formas passadas
já estabelecidas deixam marcas na composição do tecido urbano e as análises
morfológicas dessas camadas possibilitam analisar as transformações urbanas
e as dinâmicas sociais que são os elementos condicionantes da formação da
paisagem urbana ao longo do tempo. Busca-se assim, analisar a evolução urbana
para reconhecer as qualidades e valores intrínsecos à sua forma, com o intuito
de compreender a formação atual que representem as singularidade do conjunto
tombado.

Palavras-Chave (Separadas por vírgula): Morfologia Urbana; Evolução Urbana;
Conjunto Tombado.
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O ambiente urbano é um organismo vivo e não há como impedir o processo de
renovação, intrínseca a ela, que acompanha o desenvolvimento da vida humana
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uma rua seja inteiramente reconstruída sobre um traçado precedente,
que é apenas retificado ou alargado, quando, com a mesma despesa,
se poderia abrir um traçado completamente novo e mais funcional.
É evidente que sempre se procurou conservar o carácter tradicional
das cidades, ainda que apenas através da conservação de certos
monumentos. Ora, sabemos, porém, que o valor do caráter de uma
cidade não é algo que tenha valor para a sociedade como abstrato, mas
para cada um de seus componentes. (ARGAN, 2005, p. 234)

de acordo com Castriota (2009, p. 88-89), Carsalade (2017, p. 145) aponta que “o
que se preserva, na realidade, é a identidade em transformação, ou seja, a preservação não está na capacidade do bem de permanecer como está, mas na sua

Com isso, a cidade passa a ser entendida como um artefato humano, como afirma

capacidade de mudar junto com as mudanças socioculturais”.

Castriota (2009), um bem tangível imóvel, de origem coletiva e em processo con-

A cidade é um bem que se encontra em constante transformação e sua modificação é fruto de um processo contínuo de renovação, o que pode ser caracterizado como palimpsesto urbano. O palimpsesto urbano é definido por Cunha (2010,
p. 471) como “antigo material de escrita, principalmente o pergaminho manuscrito

stante de transformação, que se dá por substituição de camadas, que se refazem
e se renovam. Por meio dessa substituição fica aquilo que tem uma marca importante para a identidade coletiva ou individual, ou seja, tudo aquilo que tem um
valor dentro da memória de um grupo, ou deveria ficar.

cujo texto se descobre escritas anteriores”. No contexto urbano, Conzen (2004)

Assim, tudo o que contribui para a formação da identidade cultural de uma so-

descreve o palimpsesto urbano como a formação da cidade a partir as gravações

ciedade pode ser compreendido como patrimônio. Dentro desse entendimento,

em camadas, que vão se acumulando no mesmo sitio natural e que vão se sobre-

podemos colocar a paisagem como sendo um processo de acumulação, contínua

pondo em um processo continuo, no qual as antigas são apagadas para serem

no espaço e no tempo, una sem ser totalizante, complexa, pois resulta sempre de

substituídas pelas mais recentes (PEREIRA COSTA E NETTO, 2015).

uma mistura, um mosaico de tempos e objetos datados (SAFE, 2015, p. 28).

De acordo com Harvey (1996, p. 171) palimpsesto pode ser definido como sen-

Segundo Meneses (2017, p. 46), a cidade pode ser compreendida através da es-

do “uma paisagem composta de várias formas construídas, sobrepostas umas às

tética urbana, podendo “a cidade ser entendida como obra de arte, componente

outras ao longo do tempo”, ou seja, de formas passadas já estabelecidas que deix-

histórico da forma urbana” assim como em relação “a morfologia urbana, com a

aram marcas na formação do tecido urbano. Dentro desse contexto, Argan (2005)

paisagem urbana (categorias muitas vezes superpostas); tem a vantagem de colo-

afirma:

car a forma como um problema crucial para a vida urbana”.
(...) deveríamos observar que nenhuma camada é independente das
precedentes; até o limite do possível, são utilizadas as estruturas
e conservados os “pontos de valor” já existentes. Esse espírito de
conservação não tem razões puramente econômicas: não é raro que
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Dessa forma, o estudo da Morfologia Urbana possibilita compreender a paisagem
através da análise da qualidade da estrutura urbana e compreensão das alterações sofridas por ela com o passar dos tempos, pois segundo Moudon (1997), a
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cidade pode ser compreendida através da análise da sua forma física tendo como

pela sua relevância regional como sede da Comarca do Rio das Mortes na capi-

princípio para análise a forma, a escala e o tempo.

tania de Minas Gerais durante o período colonial. Posteriormente, sua relevância será fortalecida pela instalação do ramal da Estrada de Ferro Oeste de Minas,

Como afirma Pereira Costa (2004), “os períodos morfológicos nos quais ocorreram

interligada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, e devido a sua proximidade com a

as transformações são definidos em função de uma determinada época histórica

Corte Portuguesa no Rio de Janeiro como entreposto e exportador de produtos

cujos reflexos econômicos e culturais produziram modificações no espaço”. Den-

alimentícios.

tro desse contexto é que se insere o objeto em análise, a cidade de São João del
Rei e a transformação do tecido urbano ao longo do tempo, principalmente no

Com o intuito de investigar o desenvolvimento do tecido urbano do centro tomba-

que diz respeito ao núcleo urbano tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico

do de São João del Rei, foram aplicadas as bases conceituais e ideológicas da esco-

e Artístico Nacional (IPHAN) em 1938 como exemplar do Ciclo do Ouro em Minas

la tradicional de Escola Inglesa de Morfologia Urbana. O objetivo da investigação

Gerais.

foi analisar a evolução urbana para reconhecer as qualidades e valores intrínsec-

A aplicação da Escola Inglesa de morfologia urbana na
análise dos períodos morfológicos de São João del-Rei
A região de São João del Rei foi um dos principais entrepostos do Caminho Velho[1], sendo essa a primeira via aberta oficialmente pela Coroa Portuguesa para o
tráfego entre o litoral fluminense e a região mineradora. A consolidação da ocupação em São João del Rei se deu, no entanto, com a descoberta de veios de ouro
na região, fato que contribuiu para a atração e fixação de mineradores no local
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1984, p. 71).
Diferentemente das outras cidades do Ciclo do Ouro, a estagnação do desenvolvimento de São João del-Rei não ocorreu como consequência imediata do declínio
da sua produção aurífera, muito pelo contrário, promoveu uma modificação constante da sua forma urbana como resultado de um processo dinâmico de evolução
econômica, política e cultural. Esse processo dinâmico é justificado, sobretudo, o

[1]

Segundo Oliveira e Santos (2010, v.1, p. 23), o Caminho Velho, também conhecido como

Caminho Geral do Sertão, seguia a “grosso modo o curso do rio Paraíba do Sul a partir de São
Paulo, passando por Taubaté. No sopé da serra da Mantiqueira tomava o rumo norte em direção
ao rio Grande e seu afluente, o rio das Mortes. A partir do Rio de Janeiro, a viagem era feita por

os à sua forma com a definição dos períodos morfológicos, que possibilitaram a
compreensão do desenvolvimento urbano a partir da identificação das questões
econômicas e sociais distintas no contexto urbano.
De acordo com Larkham e Jones (1980), a Morfologia Urbana pode ser definida
como o estudo da malha física da forma urbana e das ações das pessoas e os processos de moldá-lo. Segundo Batty e Longley (1996) a Morfologia Urbana poderia
ser entendida como o estudo da forma e do processo, do crescimento e da forma,
da forma e da função.
Pereira Costa (2004), afirma que a forma urbana só pode ser compreendida a
partir da história, porque os elementos que a compõem estão sempre em transformação e substituição. Assim, a forma urbana é definida por elementos físicos
fundamentais que correspondem aos diversos tipos de arranjos e a relação construtiva entre os traçados dos lotes, das vias e as quadras, a cidade e a região.
A Escola Inglesa de Morfologia Urbana teve como pioneiro o geógrafo e planejador foi M. R. G. Conzen (1960) que considera o contexto físico da cidade como reflexo das ações humanas na formação, desenvolvimento e transformação urbana.
Assim, a análise morfológica deve avaliar fisicamente o local de estudo e considerar as questões sociais e econômicas significativas para o seu desenvolvimento,

mar até o porto de Parati e daí para Taubaté, atravessando a serra do Mar”.
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visando proporcionar as informações para interdependência da visão tripartide,

1822); B - Período imperial no século XIX (1822-1889); C - Período republicano no

que consiste no plano urbano, no tecido e do uso do solo.

século XIX ao XXI (1889-2018).

A Escola Inglesa procurar compreender as transformações ocorridas nos planos

Para definição dos períodos evolutivos, foram consideradas as transformações ao

urbanos para compreensão da forma urbana por meio da visão tripartite. Esses

longo do tempo baseadas nas inovações e evoluções ocorridas na paisagem ur-

estão, respectivamente, relacionados aos períodos históricos, evolutivos e mor-

bana, sendo estabelecidos cinco períodos evolutivos. Com isso, os períodos mor-

fológicos. Os períodos morfológicos nos quais ocorreram as transformações são

fológicos podem ser entendidos conforme especificação abaixo:

definidos em função de uma época histórica cujos reflexos econômicos e culturais
produziram modificações e transformações no espaço urbano (WHITEHAND,
2001).

Os períodos morfológicos de São João del-Rei
Os períodos morfológicos são definidos como parte do processo de transformação cultural contínua e o estudo morfogênico requer uma estrutura temporal

•

A Morfogênese (1704-1713);

•

A criação da Vila de São João del-Rei (1713-1838);

•

A cidade de São João del-Rei (1838-1881);

•

A implantação da Estrada de Ferro e o desenvolvimento econômico de São
João del Rei (1881-1938);

como forma de diferenciar o arranjo dos períodos morfológicos. Em São João del
Rei, as transformações na paisagem urbana podem ser compreendidas através
de períodos evolutivos, sobretudo por se tratar de centro histórico antigo, como
reforça Pereira Costa e Netto (2015):
No método estabelecido pela Escola Inglesa de Morfologia Urbana
a análise inicia com a estrutura urbana existente no período
contemporâneo considerado como a síntese das ações políticas, sociais,
econômicas e culturais que resultaram na forma presente. A partir dessa
análise se retrocede no tempo para avaliar a formação e evolução da
paisagem urbana. (PEREIRA COSTA E NETTO, 2015, p. 71)
Os períodos históricos considerados para estudo da forma urbana do centro
histórico de São João del Rei são definidos pelos principais períodos políticos brasileiros que promoveram transformações temporais na sociedade. De acordo
com a história de São João del-Rei, semelhante a outras cidades brasileiras e em
especial as do ciclo do ouro em Minas Gerais, os períodos históricos podem ser
divididos em: A - Período colonial compreendido entre os séculos XVIII e XIX (1704-

128

•

O tombamento, a rerratificação e a expansão urbana (1938-1990).

Para definição dos períodos morfológicos foram analisados a inovação/ revolução
a partir de marcos históricos que refletem diretamente as transformações na
forma urbana e consequentemente na paisagem. Dessa forma, é possível compreender como a forma urbana de São João del-Rei foi se formando ao longo do
tempo de acordo com os acontecimentos dos períodos evolutivos ao longo dos
períodos históricos.

A Morfogênese (1704-1713)
A formação urbana de São João del-Rei remonta a chegada dos primeiros bandeirantes ao final do século XVII quando Tomé Portes del-Rei ocupou o lugar conhecido como Real Porto da Passagem, às margens do Rio das Mortes. Essa ocupação
primitiva propicia a abertura de caminhos e estradas visando o acesso as minas
de ouro.
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No arraial Novo do Rio das Mortes, as primeiras ocupações ocorreram concomitantemente em dois pontos elevados, localizados em torno do vale do Córrego
do Lenheiro, a norte nos arraiais em torno das igrejas do Senhor dos Montes e de
Nossa Senhora das Mercês, na margem esquerda, e a sul na margem direita no
local chamado de Morro da Forca, sendo edificada a capela primitiva à Nossa Senhora do Pilar, “mais ou menos no lugar onde se encontram as duas caixas d´água
velhas e o Grupo Escolar Inácio Passos, à Praça Guilherme Milward”. (ALVARENGA,
1994, p. 12). Nesse momento surgem os primeiros arruamentos, compostos por
casas toscas cobertas de palha.
O plano urbano é configurado por meio do estabelecimento das capelas primitivas
de Nossa Senhora do Pilar, santa de devoção à época, dando origem ao Arraial de
mesmo nome. O acesso entre os dois núcleos formadores do arraial era interligado por uma ponte primitiva, posteriormente substituída pelas pontes de Pedra do
Rosário e da Intendência (também chamada de Ponte da Cadeia).
Para investigação morfológica, foi considerado nesse período a localização da
capela primitiva no Morro da Forca e as ocupações ao sopé da Serra do Lenheiro,
próximo ao Morro das Mercês do Senhor dos Montes. A análise do principal eixo
de ocupação formado pela implantação das principais igrejas no período colonial
será analisada posteriormente no contexto da formação urbana da Vila, com o
estabelecimento do caminho que interliga à atual Igreja Matriz de Nossa Senhora
do Pilar às Igrejas de Nossa Senhora do Carmo e Igreja de São Francisco de Assis,
como Caminho Tronco estabelecido em São João del Rei. Esse eixo estruturador
permite estabelecer a visão tripartite e analisar o uso e ocupação do solo.
Para interpretação do palimpsesto urbano foram consideradas as ocupações
próximas à atual Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar e sua implantação no
sítio urbano, pois seu entorno constitui o exemplo mais relevante de modificações
no tecido urbano ao longo do tempo. A região no entorno da Igreja de São Francisco de Assis apresenta uma organização regular ao longo do caminho que posteriormente conformaria a Rua da Prata, com características de ocupação típica da
ocupação portuguesa dos lotes burgueses.
130
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A criação da Vila de São João del-Rei (1713-1838)
Devido a sua prosperidade e sua localização estratégica na rota do Caminho Velho, o Arraial de Nossa Senhora do Pilar é elevado a vila em 1713, recebendo o
nome de Villa de São João del-Rei em homenagem ao rei de Portugal Dom João V.
Em 1714, é nomeada sede da Comarca do Rio das Mortes.
Visando ordenar e regulamentar a ocupação urbana da Vila de São João del-Rei,
a partir de 1714, por meio de um decreto do Governador e Capitão-Geral da Capitania de São Paulo e Minas, Dom Brás Balthazar da Silveira assinou em 1713, o
Auto de Levantamento da Vila de São João del-Rei no qual determina que “todas as
pessoas que assistem no arraial novo se mudem para a parte que destinou para a
fundação da vila, dentro de um ano, com cominação de que as que não obedecerem serão castigadas ao arbítrio de S. Exa.” Barbosa (1971, p. 460).
Assim, um novo ponto referencial foi determinado na margem lateral esquerda
do Córrego do Lenheiro, a norte próximo ao Morro das Mercês e o referido curso
d´água, visando o assentamento planejado das edificações mais significativas da
Vila. Nesse contexto é erguido o Pelourinho, importante monumento das Vilas
Coloniais na Xapada do Morro, atual Praça do Barão de Itambé próxima à Igreja de
Nossa Senhora das Mercês, conforme coloca Guimarães (2007, p. 20-21). Na margem esquerda do Lenheiro, são erguidas as Igrejas de Nossa Senhora do Rosário
(1719), a nova matriz do Pilar (1721), as igrejas de Nossa Senhora do Carmo (1733)
e de Nossa Senhora das Mercês (1751). Na margem direita, a igreja de São Francisco de Assis (primitiva capela, em 1749), as capelas do Bonfim (1769) e de São
Gonçalo (1789).
Embora o núcleo populacional mais antigo ficasse na margem direita, em torno da
primitiva matriz de Nossa Senhora do Pilar, à direita, o desenvolvimento urbano
da vila criada em 1713 acabou se transferindo para a outra margem, em área mais
plana, sendo construída nova matriz, constrições oficinais, o Senado da Câmara
e a Cadeia. Conforme afirma Oliveira e Santos (2010, p. 30), “diferentemente do
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que se observava nas demais vilas mineiras, a câmara e a cadeia funcionavam em
prédios separados – a primeira, no chamado largo da Câmara, que ainda hoje tem
esse nome, e a segunda, na rua Direita, atual Getúlio Vargas”.
Assim, no início do século XIX, São João del Rei contava com cerca de mil edificações, destacando-se a Casa do Ouvidor e da Intendência, Casa de Fundição,
Santa Casa de Caridade (Arquivo Noronha Santos, IPHAN). Além disso, visando
interligar os dois assentamentos do novo e antigo núcleo, são construídas as duas
pontes de pedra, a da Intendência (também chamada de Ponte da Cadeia), construída em 1797, e a do Rosário, de 1800 e ainda obras de grande valor viário e
urbanístico, com a definição de caixa viária e calçadas, conforme aponta Santos
(2017, p. 45).
Nesse período, a forma urbana se caracteriza pela ocupação à margem esquerda
da Vila, havendo a integração e desenvolvimento da ocupação no sentido do Morro da Forca, à margem direita, ocorrendo ainda a interligação dos núcleos urbanos
do Senhor dos Montes, Matozinhos e das Mercês (acima do Fortim dos Emboabas).
Permanece a característica da tipologia vernácula portuguesa com a implantação
dos lotes junto ao alinhamento frontal, sem afastamento e com grandes profundi-

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

A cidade de São João del-Rei (1838-1881)
Após o declínio da exploração aurífera, no século XIX, a economia comercial passa
a ser a principal fonte de renda da vila. Como afirma Santos (2009, p. 34) “percebeu-se que a sociedade mineira encontrou maneiras de preservar a economia das
áreas produtoras de alimentos mesmo com o declínio da produção de metais e
pedras preciosas”. Devido a esse crescimento, em 1838, a Vila de São João del Rei
foi elevada à categoria de cidade.
Assim, a cidade afirma-se nesse momento pelo seu amplo desempenho comercial, abastecendo, principalmente, a Corte Portuguesa instalada na cidade do Rio
de Janeiro, com a qual mantinha laços comerciais bastante dinâmicos. Na segunda metade do século XIX, a cidade contava com um número bastante expressivo
de estabelecimentos comerciais comprovado por meio do crescimento urbano.
Segundo Guimarães (1996, p. 40-41) quando a vila foi elevada à cidade, o núcleo
urbano possuía cerca de 1.600 casas, distribuídas por 24 ruas e 10 praças. Foram
construídos uma casa bancária, um hospital, uma biblioteca, um teatro, um cemitério público, a cidade passou a contar com serviços dos Correios e iluminação

dades, também chamados de lotes burgueses, como coloca Teixeira (2012).

pública a base de querosene.

O córrego do Lenheiro, mantém desde a ocupação da vila, função urbana primor-

O plano urbano é configurado por meio da consolidação do eixo entre a Igreja

dial e estruturante no plano urbano, ligando os bairros das duas margens, por
meio das pontes de pedra. Vale destacar que o eixo estruturador analisado se
dá pelos assentamentos no entorno da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar e
próximo a Igreja de São Francisco de Assis, formado pela Rua Direita (atual Getúlio
Vargas), Ponte do Rosário, Rua da Prata (atual Rua Padre José Maria Xavier) e a Rua
Ribeiro Bastos que levava ao antigo Morro da Forca.

de Nossa Senhora do Carmo, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Igreja de
Nossa Senhora do Rosário em direção à Igreja de São Francisco de Assis e pelas
pontes de pedra, ocorrendo investimentos voltados para obras de abastecimento
de água com construção de chafarizes e calçamento.
A forma urbana é ampliada com o estabelecimento da variedade de estabelecimentos comerciais e pela ampliação das ruas do centro histórico, como a ampliação da Rua da Cachaça (Rua Marechal Bitencourt) e Rua do Curral Municipal,
abertura da Rua Sebastião Sete em direção ao Largo do Carmo, abertura da Rua
da Praia abaixo da Rua do Tejuco, ampliação das vias sentido Matola, próxima a
Santa Casa e Casa de Intendência.
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Para investigação morfológica, foi considerado a nova localização das igrejas com

Assim, o plano urbano é definido pela construção das grandes avenidas situadas

o principal eixo de ocupação formado pela implantação dessas no contexto da

ao longo do canal do Córrego do Lenheiro, expandindo consideravelmente a for-

formação urbana da Vila, com o estabelecimento do caminho que interliga à atual

ma urbana do centro histórico de São João del Rei. Foi nesse panorama que foram

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar às Igrejas de Nossa Senhora do Carmo e

edificadas as balaustradas e os muros de contenção do Córrego do Lenheiro,

Igreja de São Francisco de Assis, como Caminho Tronco estabelecido em São João

criando um dos principais pontos de referência da cidade ao longo do seu prin-

del Rei. Esse eixo estruturador permite estabelecer a visão tripartite e analisar o

cipal agente estruturador. As avenidas edificadas são Tancredo Neves, Eduardo

uso e ocupação do solo.

Magalhães, Rua Hermilio Alves, Tiradentes, Antônio Rocha, Conselheiro Bocaiuva

A implantação da Estrada de Ferro e o progresso
político-econômico (1881-1938)
Em virtude desse crescimento acelerado e da onda de progresso, a cidade de São

e Paulo Freitas, assim como a praça Rui Barbosa, ampliando a forma urbana.
Nesse contexto histórico, sobre a influência do estilo eclético, vários edifícios
foram demolidos e reconstruídos no entorno da área tombada com o intuito de
modernizar a cidade, sendo realizadas alterações nas fachadas coloniais com o

João del-Rei recebeu um braço da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) em

intuito de adotar a linguagem do progresso em voga.

1881. Santos (2009, p. 29) afirma que “a elite econômica de São João del-Rei no

O tombamento, a rerratificação e a expansão urbana
(1938-1990)

final do século XIX parece ter sido um grupo bastante influente no direcionamento
geral das coisas do município e um bom demonstrativo de como podemos perceber as permanências e as rupturas na sociedade oitocentista”. Segundo o autor,
para abastecer a Corte do Rio de Janeiro, São João del-Rei foi entreposto para o

Em 1937 é criado o SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)

comercio do que era produzido no Oeste de Minas, como conexão à Estrada de

por meio da Lei Nº378/1937 que organiza o Ministério da educação e da saúde,

Ferro Dom Pedro II, levando a elite são-joanense a participar do “progresso” na

sendo regulamentado em dezembro do mesmo ano pelo Decreto-Lei Nº25/1937.

região no século XIX.

Em 1938, em 04 de março é inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes do SPHAN,
na inscrição de número, Processo 0068-T-38, o Conjunto Arquitetônico e Urbanísti-

A Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) em 1881, constitui-se como ligação fun-

co de São João del-Rei com o intuito de preservar o acervo arquitetônico do perío-

damental entre o Oeste de Minas e a capital do Império. A construção da ferrovia

do colonial (século XVIII) no contexto do Ciclo do Ouro.

reduziu as distâncias, diminuindo os custos e fortaleceu a economia local, difundindo no interior os ideiais de modernização, sobretudo das reformas urbanas real-

Nessa inscrição, a área tombada incluiu toda a cidade de São João del-Rei, as-

izadas na Belle Époque no final do século XIX. Nesse período, deve-se acrescentar

sim como as demais cidades tombadas em relação ao conjunto arquitetônico e

ainda a importância da indústria têxtil instalada na cidade de São João del-Rei a

urbanístico posteriormente em Minas Gerais em 1938, sendo elas Diamantina,

partir de 1893 com a Companhia Industrial São Joanense de Fiação e Tecelagem.

Mariana, Ouro Preto, Sabará, Serro e Tiradentes. Porém, diferente das outras ci-

Posteriormente forma instaladas a Fiação e Tecelagem João Lombardi S/A e a Fi-

dades do período colonial tombadas pelo antigo SPHAN, São João del- Rei não se

ação, presidida pelo Sr. João Lombardi e Tecelagem São João Ltda, presidida pelo

manteve imune as transformações urbanas e arquitetônicas com o declínio da ex-

Sr. Tancredo Neves.
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ploração aurífera, ela acompanhou o crescimento regional da Comarca do Rio das

O tombamento do centro histórico propiciou o crescimento urbano das demais

Mortes, principalmente por ser sede dessa e se desenvolveu economicamente.

regiões da cidade, possibilitando a formação de outras centralidades voltadas
para a região da Avenida Leite de Castro e do bairro de Matozinhos, além dos

O tombamento integral da cidade foi considerado por muitos como um atraso a

morros e encosta, uma vez que a forma de uso do solo urbano era mais permis-

econômica crescente de São João del-Rei, criando conflitos entre os desenvolvi-

siva. Com o processo de expansão e adensamento das outras regiões da cidade,

mentistas - que defendiam a modernização e progresso – e os preservacionistas

o perfil da forma urbana para além do centro histórico. As novas ocupações apre-

– que defendiam a preservação do conjunto tombando como importante exemplo

sentam usos e formas distintas.

de tradição e cultura. Devido a pressões da sociedade são joanense, foi solicitado
ao Diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, redução da área tombada, devendo essa ficar restrita apenas as edificações e ruas que mantinham

Conclusão

correlação com a arquitetura tipicamente barroca, excluindo-se as ruas que pos-

A análise dos períodos morfológicos se baliza na evolução da forma a partir do

suíam edificações de outros estilos arquitetônicos.

entendimento dos períodos históricos e compreensão dos períodos evolutivos,

A definição da área englobada no tombamento foi definida em 1947, após solicitação da Câmara de Vereadores de São João del-Rei, se restringindo as edificações relevantes, igrejas, praças, largos, becos, travessas, chafarizes, pontes e
ruas, conforme certidão Nº 45A do mesmo ano em retificação a Certidão de Nº 45
que incluía toda a cidade. Porém, mesmo após definição da área tombada, houve
diversas solicitações de redução da área tombada em virtude do desenvolvimento

de forma a identificar os eventos ocorrido em São João del Rei no viés político,
econômico e social e sua relação com a paisagem urbana. Dessa forma, foi possível identificar as várias camadas que compõem a forma urbana do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo IPHAN possibilitando o entendimento do
desenvolvimento histórico das cidades que produzem acumulação de formas na
paisagem urbana.

e progresso da cidade durante as décadas de 1950 a 1980, sendo realizada a ratificação da certidão Nº 45A em 1989 e 1990 respectivamente.
Desde o decreto de tombamento por ofício do conjunto arquitetônico e urbanístico de São João del Rei em 1938, houve diversos conflitos entre o IPHAN (antigo
SPHAN) e a população civil, pois o mesmo é visto por muitos como o empecilho
para desenvolvimento e crescimento local. A forma urbana, a partir da proteção
do centro histórico, se mantém protegida, sendo poucas as possibilidades de alteração para além das características incluídas no seu tombamento. O plano urbano
é caracterizado nesse período pelo tombamento das características arquitetônicas e urbanísticas do conjunto colonial tombado, assim como pelas edificações
relevantes tombadas individualmente.
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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 pratica na região ao “tempo dos antigos”. Tal narrativa demonstrou, neste caso, os limites 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 práticas 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 liderança.
No entanto, embora a prática em prol das almas nestes dois últimos locais não
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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 povoado 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 realização 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 ocorrência atualmente ainda pode ser observada no espaço luso-brasileiro, sendo amplamente 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; SANTOS, 2011; CARVALHINHO, 2010; COSTA, 2012; NASCIMENTO, 2007; OLIVEIRA;
ARAUJO, 2011; OLIVEIRA, 2017), ou durante o período que compete à Semana Santa (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 diversas localidades do Brasil, cada qual contendo características particulares, tornando complexa a tarefa de atribuir à Encomendação das Almas uma única e precisa definição (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016a), contudo, há elementos comuns em todas
as recorrências observadas em campo e na literatura sobre esta temática que permitem 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,

seja inteiramente abordada aqui, seus processos de descontinuidade acarretados
144
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realizem de dentro de suas residências preces em favor de determinados tipos de

izado, acarretando não somente juízos de valor simbólicos referentes ao que cada

almas (OLIVEIRA, 2017).

grupo considera como sagrado ou pertinente, mas sendo este processo influenciável pelas relações sociais e intercomunitárias existentes entre membros dos

De forma geral, a Encomendação das Almas se caracteriza por um grupo de pes-

grupos de encomendadores. Podemos compreender que o dinamismo cultural é

soas caminham através de determinada localidade realizando um número ímpar

promovido por pessoas que agem ativamente em meio às tradições no decorrer

de paradas nas quais são entoadas rezas em forma de cântico cujo texto rogam

do tempo, pois cada indivíduo encontra nas práticas culturais motivações para

por orações em prol de determinados tipos de almas (do purgatório, dos famili-

fazer valer sua identidade e existência, produzindo e também alterando a cultura

ares, perdidas, em agonia, dentre outras).

com a qual mantém contato (EUFRÁSIO; ROCHA, 2018).

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

Tendo como exemplo as três comunidades rurais investigadas no entorno de Cláu-

irregulares (EUFRÁSIO; ROCHA, 2016b, p. 449).

a manifestação é formado por um conjunto de moradores que se aproximaram

dio/MG, mesmo diante da proximidade geográfica, foi possível identificar a existência 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 Bocaina, analisando como o trânsito intercomunitário entre moradores que migraram 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 coletiva, no sentido que é compartilhada por um conjunto de pessoas, e de que transmite 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
de prática inicialmente por vieses, culminando no grupo atual que, consequente-

Em relação à performance do rito , os aspectos procedimentais irão variar de

mente, define características próprias da interpretação destes para o escopo da

acordo com preceitos da tradição existente no local onde o rito está sendo real-

prática que podemos perceber.

[1]

[1]
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Neste caso, a interpretação da tradição, pilar sobre o qual é realizada a recon-

que dirigem na comunidade. Neste contexto, o aprendizado de cada uma destas

strução desta memória, por mais que ocorra em um âmbito também coletivo (a

personalidade acerca do ritual vieram por meio da convivência e proximidade pes-

nível de aceitação dos participantes do ritual) é determinado fundamentalmente

soal com líderes anteriores, em especial dona Luia e senhor Afonso.

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),

Senhor Afonso, é atualmente o encomendador de mais idade no povoado da

figura de liderança nas comunidades estudadas, bem como no povoado da Bo-

Bocaina e é pai de Vera que o acompanhava nas celebrações realizadas décadas

caina. A este personagem cabe a leitura do ritual e seus aspectos procedimentais

atrás quando este liderava um dos grupos que no decorrer dos tempos existiu na

em acordo com a tradição, sendo que, muitas das vezes, foi possível observar em

comunidade. Com o pai, Vera aprendera muitos dos preceitos da tradição, bem

campo que os demais encomenddores do grupo seguem a orientação deste “líder”

como muitos procedimentos e cânticos a serem entoados em cada celebração.

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

Por outro lado, anos após o grupo de seu pai ter parado de realizar os rituais

eficaz.

devido à dificuldade em reunir participantes, Vera integrou um grupo formado

Assim como é comum em comunidades tradicionais haja níveis de estruturação

caina havia imigrado do povoado de Machadinho, local onde também participava

da memória cultural (ASSMANN, 2008), há também na tradição da Encomendação

da celebração – e algumas outras pessoas do povoamento, dentre elas, Nazaré e

das Almas do povoado da Bocaina questões de conhecimento acerca do rito, es-

Suelene. Estas, por sua vez, sob a liderança de dona Luia, por meio da convivência

pecialmente em relação à questões sacras místicas, cuja transmissão da memória

e proximidade pessoal, vivenciaram memórias acerca da tradição.

se dá de forma mais restrita, sendo cabível à fronteiras localmente definidas, seja
pelo reconhecimento de capacidades, compreensão cosmológica, acesso, iniciação, 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-

por dona Luia – pessoa que em função de seu casamento com um morado da Bo-

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 hiato temporal (OLIVEIRA, 2017) em meio às práticas que tradicionalmente vinham
ocorrendo na Bocaina. Porém, foi possível perceber que processos de descon-

vivência e proximidade pessoal.

tinuidade como estes são recorrentes de tempos em tempos, especialmente se

Deste modo, nomeadamente identificamos três personagens que atualmente co-

ração do grupo e, consequentemente, rearranjo de suas memórias para reavi-

ordenam as práticas no povoado: 1) Nazaré; 2) Vera; 3) Suelene. Cada qual possui

vamento da prática, uma vez que esta virá sob nova interpretação e demandará

um papel determinante nas performances, pois, receberam memórias por meio

quórum de adeptos para formação do novo grupo.

de ao menos um destes três processos enunciados e nos tempos de atuais, a partir da junção dos saberes advindas das três – frutos de vivências passadas – compõe o escopo da celebração alvo deste estudo, cuja observação se deu durante as
Quaresmas de 2015 a 2018, transmitindo consecutivamente memórias reconstruídas no âmbito de suas “negociações” e tomadas de decisões nas Encomendações

148

causados pelo óbito de um líder, sendo necessário um período para reconfigu-

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 trabalhos acerca do mesmo que me permitiram ter uma noção geral de seus pro149
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cedimentos. Na ocasião da primeira observação foi possível perceber uma certa

quentar os rituais a medida em que muitos entoavam o texto cantado de forma

insegurança por parte dos praticantes, mas imaginei ser somente uma reação á

discrepante ao que era enunciado pelas lideranças. Assim, é plausível considerar

minha presença e à situação de gravação, então inédita para eles. Porém, com o

que o grupo, naquele momento estava em sua fase de reajuste pós hiato tempo-

passar do tempo e número de observações realizadas, fui percebendo a forma

ral, encontrando-se em 2018 com uma base bem mais sólida, embora ainda haja

como as performances do grupo passaram a adquiri mais segurança em relação

uma série de participantes cuja presença é mais exceção do que regra, interferin-

aos procedimentos e às rezas cantadas.

do expressivamente na performance.

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.

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

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)

os versos “Reza mais um Pai Nosso” (possibilidades A) e “Reza, reza, reza, reza”
(possibilidades B).

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 fre-
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De forma geral, nas Encomendações das Almas presenciadas no povoado da Bocaina foi possível identificar duas rezas cantadas utilizadas no momento de pedidos por orações em prol das almas, sendo: 1) “Reza das Almas”, acima exemplificada; 2) “Alerta irmão devoto”, identificada no discurso autóctone como pertencente
à Luia.

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 análises posteriores permitiram ponderá-las como um dos aspectos que revelam-nas
enquanto características do momento de reajustes vivido pelo grupo de encomen-

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).

dadores em seu processo de reconstrução de suas memórias em âmbitos culturais, uma vez que, a princípio, os indivíduos participantes possuem várias iden-

Ao analisar o momento em que as figuras de lideranças e alguns participantes do

tidades, sendo igualmente distintas as suas memórias diante das dinâmicas de

grupo discutiam sobre a forma de entoar uma reza/canto de pedidos a qual se obje-

esquecimento e seleção do relevante que compuseram suas identidades (ASS-

tivavam, foi possível perceber como as definições sobre forma, texto, andamento,

MANN, 2008, p. 120–122).

ritmo e melodia surgiram como resultados de uma construção coletiva advinda
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das memórias de cada membro presente na discussão, sendo estas, embora par-

Tendo em perspectiva um campo mais simbólico, podemos observar que na reza/

tissem em um primeiro momento de Nazaré, Vera e Suelene, eram também par-

canto de pedidos “Alerta Irmão Devoto” o pedido por orações se destina a um outro

tilhadas com grupo, dando cada qual sua contribuição, influenciam mutualmente

tipo de alma que não está presente na “Reza das Almas”, sendo direcionado às

o modo de “tirar” a reza/canto.

almas esquecidas, tipo sobre o qual os encomendadores consideram não haver
ninguém que realize orações em seu benefício. Vale salientar também que em-

A construção coletiva que resultou na reza cantada “Alerta Irmão Devoto” con-

bora na versão entoada por Vera conste um pedido em prol das almas que estão

figurou-se por uma junção de memórias entre versões entoadas por Suelene e

em agonia, durante os rituais observados, nenhum pedido a este tipo de alma foi

Vera, contendo elementos de ambas as interpretações, sendo possível identificar,

proferido.

por exemplo, a proximidade de relações no âmbito textual, fonético, intervalar e
rítmico.

Por fim, podemos averiguar que transições e transformações de fato são correspondentes 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 povoado 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 celebração do rito sofreu, foi retomada e ressignificada por participantes que, em
momentos posteriores, a assumiram-na e incorporando suas memórias, representações e interpretações daquilo que lhes é tradição, fazendo da prática da Encomendação 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 reenExemplo 3: Comparação entre as versões entoadas por Suelene e Vera - definidas enquanto canto

gendra a manifestação atual do ritual.

de Luia - e reza/canto de pedidos “Alerta Irmão Devoto” (OLIVEIRA, 2017, p. 171)
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Ao analisar as reincidências das rezas cantadas que compõem o repertório do grupo que atualmente realiza a Encomendação das Almas no povoado da Bocaina foi
verificado que determinadas rezas cantadas são entoadas mais vezes do que outras, 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 durante 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 entoando
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 Bocaina (EUFRÁSIO; DUARTE; ROCHA, 2017), faz-se relevante apontar que os exemplos aqui apresentados contribuem como representação de uma expressão sonora 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 exemplares aqui demonstrados, no entanto, para os encomendadores, há sonoridades
proximais que são consideradas aceitáveis para o grupo enquanto eficientes, não
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RESUMO
Este artigo apresenta uma mescla de direitos e limitações em um tecido
multifacetado: a cidade. Apresentamos a partir da contribuição da propriedade
privada na roupagem de imóveis como bens culturais, enquanto fatores de
constituição da identidade da cidade na construção de sua função social (cultural).
A partir da manutenção das características culturais dessas propriedades privadas
e das limitações por elas suportadas advindas do Poder Público no direito de
propriedade e direito de construir através do tombamento. Isso se dará a partir da
explicação do direito de propriedade e as relações com o direito de construir no
direito brasileiro e no direito comparado tendo como contexto a proteção dos bens
culturais imóveis.
Palavras-chave: Cidade. Patrimônio cultural. Direito de propriedade. Direito de
construir.
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visto que as cidades são os espaços mais habitados e detentores de signos, desde

Introdução

o século dezenove, em virtude das transformações variadas, das quais é comum

Este artigo apresenta uma discussão entre direito de propriedade e direito
de construir, buscando como cenário e finalidade a função social da cidade, num
contexto cultural, a partir dos bens imóveis classificados como bens culturais inseridos no espaço urbano.
Sendo a função social condição das garantias do direito de propriedade,
partindo de uma perspectiva macro, a conformação das funções sociais de cada
propriedade detentora de bem cultural, reconhecido pelo Poder Público, conjuga
na conformação da função social da cidade em seu contexto cultural, na medida
em que, uma cidade detentora de estruturas urbanas com roupagem de símbolos
culturais apresenta a identidade da cidade, numa espécie de personalidade urbana, fator de distinção entre as cidades no mundo.
O primeiro tópico explica o que entendemos o contexto cultural de cada
cidade, formador de sua identidade urbana e uma de suas finalidades na busca
da função social; no segundo explicamos como os institutos próprios do direito de
propriedade se comportam diante da qualificação da propriedade como bem cultural, e ao decorrer, discutimos as relações entre direito de propriedade e direito
de construir nos casos dos bens culturais imóveis pela limitação administrativa do
tombamento.

em muitas partes do mundo onde os anseios das revoluções industriais, assim
designadas devidos as especificidades locais, conseguiram alcançar.
Pensar em qualquer cidade e seu contexto de surgimento, um fio condutor as coloca em posição de igualdade: surgiram a partir da migração campo-cidade. Exceto as cidades planejadas, como a brasileira Brasília, fruto de projeto
urbanístico idealizado em que o direito de transitar (movimentação) é visivelmente preponderante devido à constituição morfológica dos seus espaços públicos – ruas, praças e vegetação racionalmente justapostos – uma morfologia que
clama um modelo de cidade funcional: a capital do Brasil deve, materialmente, dar
condições utilitárias de funcionamento.
Enquanto observamos, por um viés holístico, a constituição das cidades
não planejadas, aqui nos referimos às cidades brasileiras, o corpo urbano que vai
tomando dimensão acarreta problemas variados, resultado em que as discussões
dos planejamentos urbanos se fazem necessárias. Mas, se é a cidade, um conjunto de prerrogativas privadas permeadas por direitos individuais e sociais que
conformam e limitam os privados, sua finalidade deve existir, enquanto cenário
do espaço vital de possibilidades aos habitantes da localidade urbana e rural que
conformam o seu território administrativo qualificado como área municipal, área
metropolitana e outros variáveis qualificações geográficas que pautam a discutem

A cidade: sua função social precisa de contexto
cultural?

os fenômenos urbanos.
Como base e contexto que dissocia as cidades umas das outras, sua
história depreendida das narrativas contidas na sua estrutura, acaba por tomar

O ambiente urbano, enquanto espaço integrado por aparatos qualifica-

como símbolos, também, edificações e lotes, os quais nos referimos neste tra-

dos como estruturas necessárias a uma vida urbana – habitação, lazer, trabalho e

balho, os imóveis privados assim classificados, enquanto símbolos, como patrimô-

movimentação e

nio cultural.

[1]

[1]

- é o cenário escolhido como ideal pra modernidade humana,

Conteúdo disposto na Carta de Atenas (1933) documento de orientação internacional no

planejamento de cidades.
162

Mas a história de uma cidade tem construção perene, assim como as especificidades das formas que seus habitantes tomam apropriação do seu espaço
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também não são estáticas, mas, manter uma variedade de imóveis que se apresentem como componentes da identidade da cidade, e também dos seus habitantes, demanda investimentos que devem se apresentar sustentáveis diante dos
reclames da modernidade, dentre eles, buscar o consumo direto e retorno imediato de qualquer bem existente.
Conformar esse cenário histórico da cidade com as prerrogativas individuais constitui desafio significativo para as políticas urbanísticas de manutenção do
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b) os edifícios cuja finalidade principal e real seja a de conservar e expor
os bens culturais móveis definidos na alínea a, tais como os museus,
as grandes bibliotecas, os depósitos de arquivos, bem como os abrigos
destinados a proteger, em caso de conflito armado, os bens culturais
móveis definidos na alínea (a);
c) os centros que contenham um número considerável de bens culturais
definidos nas alíneas (a) e (b), os quais serão denominados de “centros
que contem monumentos”.

patrimônio cultural em áreas urbanas. E ao discutirmos o instituto do direito de
propriedade e seus acessórios, buscamos apresentar, nos tópicos a seguir, con-

Definição a qual se percebe a preocupação com os bens tangíveis por exprimirem

formação para a finalidade de uma cidade centrada na valorização dos seus bens

através da interpretação de sua materialidade o conceito de valor a um determi-

culturais e dar sustento à sua função social- cultural.

nado povo. Outro fator importante desta definição é perceber que o valor que o

A propriedade dos bens culturais materiais imóveis

bem transporta em sua composição independe de quem detém a propriedade do
bem, justamente por seu valor ser de posse de uma coletividade.

A definição de bem cultural não pode estar alheia ao conceito de patrimônio por

A primazia da proteção quanto aos bens tangíveis, também é explicada por sua ex-

ser elemento integrante dessa universalidade. A primeira definição jurídica ocor-

istência se refletir na imposição de regras de preservação por demandar obrigação

reu na Convenção de Haia de 1952, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio

de não fazer, de conservar, de oferecer ao Estado o direito de preempção em caso

pelo Decreto nº 44.851/58 que dispõe:

de alienação.(RODRIGUES, 2008, p. 88)

Art. 1 Para os fins da presente Convenção são considerados bens
culturais seja qual for a sua origem e proprietário:
a) os bens, móveis ou imóveis, que tenham uma grande importância
para o patrimônio cultural dos povos, tais como os monumentos de
arquitetura, de arte, ou de história , religiosos ou seculares, os lugares
que oferecem interesse arqueológico, os grupos de edificações que, em
vista de seu conjunto, apresentem um elevado interesse histórico ou
artístico, as obras de arte, os manuscritos, livros e outros objetos de
interesse histórico, artístico ou arqueológico , bem como as coleções
científicas e as coleções importantes de livros, de arquivos ou de
reproduções dos bens acima definidos;

Francisco Rodrigues (2008, p. 90) em dissertação sobre a discussão de bens culturais propõe uma divisão pautada no direito civil que adensa as especificidades
concernentes a esses bens no que tange ao tratamento diferenciado. Os bens
imóveis apresentam fácil identificação o que facilita a preservação, ao passo que
lhe são conferidos uma posição em destaque pelo valor econômico; os bens
móveis, caracterizados pela capacidade de deslocamento, no que resulta difícil
controle para preservação. Nestes últimos estão inseridos pinturas, esculturas,
objetos arqueológicos, documentos, adereços, dentre outros.
Ainda inclui a questão da fungibilidade que não constitui atributo dos bens culturais justamente pela atribuição de um valor ser dotado de caráter insubstituível,
único e particular ao indivíduo que aprecia esse bem.
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Ele ainda pontua a divisão de bens do comércio e fora do comércio no qual en-

uma ampla condição de atender ao interesse social o qual convive com as prer-

fatiza que o aspecto de exteriorização de um valor não constitui impeditivo à ca-

rogativas individuais.

pacidade de circulação no mercado, a exemplo dos bens tombados pertencentes
a particulares serem passíveis de alienação, desde que atendam as limitações ad-

A função social da propriedade, no que interessa a da propriedade em que os

ministrativas.

bens culturais estão inseridos – aqui enfatizando as edificações de valor cultural,
reveste-se do contexto em que é inserido o bem cultural enquanto imposição de

Objetivando mitigar os problemas com relação à fixação dos bens culturais no que

limites que justifica e conforma o direito de propriedade à fruição da coletividade

tange à sua natureza jurídica, quanto ao pertencimento desses bens por supor-

que pode ser feita através da apreciação histórica ou estética do bem.

tarem uma dupla capacidade integrativa: integram um patrimônio particular ao
mesmo tempo que integram um patrimônio cultural. Isso pode ser simplificado,

Podemos convergir o cumprimento da função social da propriedade de bens cul-

em linhas gerais, na capacidade do valor do bem de origem particular transcender

turais no reconhecimento dos bens culturais como elementos de contribuição so-

a convencionalidade da propriedade de somente sujeitar-se ao domínio do par-

cial, o que na esteira de Carlos Frederico Marés de Souza Filho significa reconhecer

ticular e sua materialidade provocar sentimento de tutela a uma coletividade cujo

no “patrimônio cultural a garantia de sobrevivência social dos povos por ser testemu-

valor também lhe pertence, cumprindo uma função social.

nho de suas vidas.”(SOUZA, 2006, p.16)

É neste enfoque que se explica a coexistência harmônica do pertencimento do

Ademais, prevista a função social da propriedade urbana na Constituição Federal

bem cultural a um patrimônio privado e ao patrimônio cultural, ideia defendida

enquanto aspecto condicionante do exercício de domínio sobre a propriedade, é,

por Maximo Severo Giannini expressa por Francisco Rodrigues, qual se exprime,

qualificado, no art. 182, em seu § 2 como diretriz de seu cumprimento, orientar-se

em linhas gerais, que o elemento patrimonial, inseparável de um bem, permite ao

pelas ordenações da cidade expressas no plano diretor, instrumento de política

sujeito que o detém a possibilidade jurídica de disposição e de gozo ao mesmo

urbana o qual possui como uma de suas diretrizes gerais, a proteção, preservação

tempo que representa importância para uma sociedade, o que não lhe diminui a

e recuperação do patrimônio cultural, conforme art. 1º do Estatuto da Cidade (Lei

fruição de sua propriedade mas apenas o limita por exprimir valor imaterial que

nº 10.257/01).

pode ser usufruído por todos.

A função social da propriedade detentora de bens
culturais urbanos
A Constituição Federal ao contornar o direito de propriedade pela condição de
que atenda à função social, é corolário da “tensão entre a liberdade do indivíduo
como ponto de partida e a obrigação” (BRITO, 2010, p. 45) de garantir essa função
para com a comunidade. Aqui sugerimos a função social da propriedade como

A imposição de cumprir a função social da propriedade, como um dos
esteios de política urbana no ordenamento jurídico brasileiro, também é revelada na exigência de preservação de um bem cultural a qual não se traduz em um
esvaziamento do direito de propriedade, por não acarretar alteração na utilização
concreta do bem (FIGUEIREDO, 2013, p.08), e sim no cumprimento de limitações
impostas pelo Estado as quais proporcionam a conservação do bem cultural para
continuar a ser desfrutado pelas gerações atuais e futuras.
Noutro passo, podemos identificar os problemas em relação ao entendimento
dos bens culturais no que tange à sua natureza jurídica, quanto ao pertencimen-
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to desses bens por suportarem uma dupla capacidade integrativa: integram um

Conforme doutrina de José Afonso da Silva (2004, p. 110), o conceito de meio am-

patrimônio particular ao mesmo tempo em que integram um patrimônio cultural.

biente deve ser globalizante, “abrangente de toda a natureza, o artificial e original,

Isso pode ser simplificado, em linhas gerais, na capacidade do valor do bem de

bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água,

origem particular transcender a convencionalidade da propriedade de somente

o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, pais-

sujeitar-se ao domínio do particular, e sua materialidade provocar sentimento de

agístico e arquitetônico”.

tutela a uma coletividade cujo valor também lhe pertence, cumprindo uma função
social.

Ainda na esteira do entendimento do Professor José Afonso da Silva, o conceito de
meio ambiente pode ser compreendido em três vertentes:

Diante das várias disposições legais no ordenamento brasileiro que sustentam o
cumprimento da função social da propriedade como uma condição a ser obedeci-

•

da, consideramos a natureza dos bens culturais que encerram em sua estrutura a
fruição cultural de interesse social.
Assim, identificar esses bens culturais, individualizá-los em importância, assegurá-los de tutela, a qual se expresse através dos limites de manutenção e conservação da estrutura desses bens, é também cumprir uma função social por sal-

O “Meio ambiente natural”, que é constituído pelo solo, água,
atmosfera e demais seres vivos que interagem entre si no meio físico
em que ocupam; “Meio ambiente artificial”, constituído pelo espaço
urbano construído; “Meio ambiente cultural”, este integrado pelo
patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico,
que, embora também seja de caráter artificial, o autor considera
que se difere deste tipo, pelo sentido de valor especial que o mesmo
adquiriu.

vaguardar bens de interesse social, representantes de uma das identidades do
povo brasileiro de especial importância para contribuição à diversidade cultural

Ao também se fazer parte integrante do meio ambiente, o espaço urbano e suas

brasileira.

edificações construídas enquanto exemplares de bens tipificados como patrimô-

Meio ambiente cultural ou artificial?

nio cultural, também podem ser enquadrados como componentes do meio ambiente artificial, pois, quando dotados de valor cultural o qual se pretende a sua
salvaguarda, busca-se dar a elas um tratamento diferenciado, é o que ocorre, por

Conceituar o que efetivamente seja meio ambiente é de uma tarefa de certa forma

exemplo, nas regiões urbanas compreendidas como áreas de preservação cultural

complexa, dadas as suas condições de riquezas e complexidades que o cercam.

por conterem bens culturais os quais se pretendem serem objetos de proteção,

Entretanto, seu conceito legal encontra-se disposto no art. 3º, I, da Lei nº. 6.938/81,

seja por meio do tombamento ou intervenções administrativas, que é uma forma

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que meio ambi-

da questão do patrimônio cultural intervir na dinâmica das cidades.

ente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química
e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.” Salienta-se
que este conceito legal trata das condições e questões de ordem natural, quando
muitas vezes é considerado de maneira insuficiente, visto que o mesmo é objeto
de estudo e análise de vários juristas nacionais que tratam por abranger de maneira ampla todos os bens jurídicos a serem protegidos.

168

Ademais, as edificações urbanas que em sua materialidade resguardem interpretações de valor cultural, e que pertençam às áreas de proteção cultural, possuem
tratamento diferenciado junto ao plano diretor municipal e o zoneamento urbano
municipal, confirmando assim, fator de integração da espécie junto ao meio ambiente artificial.
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Ao passo que uma edificação urbana dotada de valor cultural elevada ao status

Nos países de orientação romana, como o Brasil, a gênese do direito de

de preservação não somente carrega em si a proteção de sua estrutura, como

propriedade se desdobra nos seus elementos de uso, gozo, disponibilidade e

também de seu entorno e vizinhanças os quais restam contaminados por suas

fruição, esses que permitem a liberdade para favorecer a utilização e lhe aumen-

peculiaridades que obriga a dinâmica do espaço urbano a acompanhar.

tar o valor econômico, finalidade primordial para o proprietário.

Essa forma da salvaguarda do patrimônio intervir no espaço urbano é o chamado

No cenário italiano, também de orientação romana, a relação entre di-

termo patrimônio ambiental urbano que compreende não somente o bem cultur-

reito de propriedade e direito de construir é diferente(SOUZA, 2001, p. 335). O

al em si como também a área qual ele é parte, a exemplo da área de entorno e da

direito de construir encontra-se como uma roupagem de concessão pelo Poder

vizinhança.

Público a partir do direito de propriedade. A discussão é centrada a partir do ius
aedificandi, que em 1800 no direito italiano era visto como mera extensão do di-

Termo definido na visão de Leonardo Barci (1998, p.24) como resultado da aprox-

reito de propriedade, e a partir do século vinte, foi condicionado pelas leis munic-

imação das ideias preservacionistas e de planejamento urbano enquanto par-

ipais urbanísticas que tinham a finalidade de resguardar o desenvolvimento do

tilhem dos aspectos relativos aos setores históricos nas cidades, visando à ade-

solo e o controle do território municipal, o que foi iniciado principalmente pela

quação entre os níveis requeridos de sustentabilidade econômica e de qualidade

Lei urbanística nº 17 de 1942. [2] Com esses instrumentos legislativos, inicia-se a

ambiental.

separação entre ius aedficandi e direito de propriedade, sendo o o primeiro com-

As implicações entre Direito de propriedade e Direito
de construir: a instrumentalização da função socialcultural

ponente da essência da propriedade, especificamente no elemento de gozo, que é
manifestado a utilizar o valor econômico da propriedade, que quando encontra-se
sujeito às limitações, implica um esvaziamento de tal direito, no que, pode dar ocasião à indenização, ad esempio, os casos de limitações administrativas de utilidade
pública, como a desapropriação.

As discussões jurídicas acerca da posição do direito de propriedade que implicam
nos seus elementos de uso, gozo, disposição e fruição numa composição sintética, resultam das disposições de Estado Social que contornaram os ordenamentos
jurídicos, a fim de conciliar as exigências individuais com as prerrogativas da sociedade.

A separação, no direito italiano, entre direito de propriedade e direito de
construir encontra seu apogeu na chamada Lei Bucalossi[3]. Essa lei estabeleceu a
separação, no entendimento de que a utilização do direito de construir não é necessariamente uma derivação natural do direito de propriedade, mas sim condicionado pelo Poder Público, através principalmente, da concessão de licenças de

Dessa conciliação, a Constituição de 1988 atribuiu condição à garantia do
direito de propriedade ao particular, desde que exercido em consonância com o
bem-estar social, esse que é mutavelmente multifacetado, na medida em que, traz

[2]

ao direito de propriedade reclames que atravessam seu caráter absoluto.

www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_17_02_11.pdf> Acesso

ITALIA. LEGGE URBANISTICA STATALE 17 agosto 1942, n. 1150. Disponível em:< http://

em 10 de fevereiro de 2018.
[3]

ITALIA. LEGGE 28 GENNAIO 1977, N.10 (BUCALOSSI). Disponível em:< http://architettura.

it/notes/ns_nazionale/anno_70-79/L.10-77_Bucalossi.html> Acesso em 10 de fevereiro de 2018.
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construção, ou seja, toda intervenção material na estrutura da propriedade deve

em cada caso, no que identificamos que, no direito brasileiro o direito de construir

passar pelo crivo do Poder Público Municipal, especificamente do prefeito.

encontra fundamento[5] no direito de propriedade. Explicamos: na medida em que

[4]

os elementos que constituem o direito de propriedade participam da regra de
O que a doutrina entende como utilidade legal, pois é a separação entre direito de propriedade e direito de construir através da concessão do Poder

liberdade de construir, pois ao modificar materialmente, usa-se, goza-se, frui-se e
dispõe-se desde que sujeitos aos limites de ordem pública e privada.

Público, orientação que é adotada em alguns países europeus, no que citamos
o exemplo da Itália. Posição a qual nos filiamos, ao acreditarmos que ao perse-

O que se pode entender a partir da leitura dos artigos do Código Civil brasileiro,

guir os preceitos coletivos que buscam a função social da propriedade, resultando

abaixo transcritos:

essa na função social da cidade, os destinos urbanísticos, aqui o da edificabilidade,

“Seção VII

deve estar qualificado pelos planos e normas urbanísticas, como Plano Diretor e
demais legislações municipais atinentes ao solo urbano.

Do Direito de Construir

Ideia que foi defendida no momento da feitura da Carta de Embu, docu-

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções
que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos
administrativos.

mento formulado por juristas, arquitetos, engenheiros e economistas de caráter
vanguardista no cenário brasileiro e que queria separar, através de lei federal,
o direito de propriedade do direito de construir, mas que não foi bem sucedi-

Art. 1.300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não
despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho.

da. O resultado da reunião de criação da Carta de Embu, foi de fato a criação
do conceito de Solo Criado, que é uma espécie de ficção jurídica que, diante das
parcelas do território da cidade impedidas de edificabilidade e que não devem

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a
menos de metro e meio do terreno vizinho.

exceder determinadas medidas de uso e disposição, dá oportunidade de fixação
ao Município de coeficiente único de edificação para todos os terrenos urbanos
(relação entre o lote e a área edificável nele admissível) (SILVA, 2008, p.85). E quem

§ 1o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como
as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco
centímetros.

quisesse edificar e ultrapassar esse coeficiente, deveria adquirir esse “solo criado”
diante do Município, com pagamento de contrapartida, ou seja, construir acima
desse coeficiente não é decorrência natural do direito de propriedade.

§ 2o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz
ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte
de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada
piso.

Ao voltarmos para o cenário tupiniquim ao utilizar o direito de propriedade, aqui
falando dos bens imóveis e seus direitos reais, a faculdade de transformá-la surge,
naturalmente, desde que sem abuso ou excesso o que é relativo, já que verificado

[4]

Entendimento que vem sendo colocado em xeque diante da Sentença 5/1980 da

[5]

Discussões sobre a normalidade do exercício do direito de construir podem ser

Corte Constitucional Italiana, vf. SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 5 ed. São Paulo:

aprofundadas na lição de MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. São Paulo: Revista dos

Malheiros editores, 2008. p. 265

Tribunais, 1965.p. 14
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As limitações administrativas na manutenção dos bens
culturais nas cidades
Sobre as limitações de ordem pública, derivadas do poder de polícia da Administração, vamos nos ater nessa seara ao tratarmos da função social da propriedade
detentora de bem cultural inserida nas cidades. Diferentemente dos institutos de
restrição advindos do direito privado que se destinam a proteger os direitos dos
vizinhos, como direitos individuais de outrem, portanto; as limitações administrativa são de finalidade a proteger direitos de uma coletividade, o que não implica

Art. 1.303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a
menos de três metros do terreno vizinho.
Art. 1.304. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação estiver adstrita
a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na
parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção;
mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão
correspondentes.

excluir a criação de direitos subjetivos para os vizinhos.
Esses reflexos nas normas de vizinhança são sempre complementadas pelas limitações administrativas (MEIRELLES, 1965, p.94) (ver art. 1.299 do Código Civil
disposto anteriormente) ordenadoras da funcionalidade urbana, sejam elas de
infraestrutura ou de ordem semântica, como as que regulam as proteções dos
imóveis revestidos de bens culturais. No que deve observância pelos administrados, pois, como a matéria de regulação local é de tarefa do Município, desde

Art. 1.305. O confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede
divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso
o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o
primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce.

que dada observância das normas federais e estaduais atinentes, na instituição

Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e
não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este
fazer-lhe alicerce ao pé sem prestar caução àquele, pelo risco a que
expõe a construção anterior.” (BRAZIL. Lei nº 10.406 de 2002 (Institui
o Código Civil brasileiro). Brasília: Congresso Nacional, 2002. (grifos
nossos)

Quando não, o Município reproduz limitações derivadas de ordem federal ou

No que se entende que o direito de construir, no direito brasileiro, manifesta-se como uma faculdade, essa que pode ser utilizada ou não, desde que respeito as restrições (privadas) – como o direito de vizinhança - e limitações (públicas) como o tombamento.

174

de códigos de postura, plano diretor, legislação orgânica e demais instrumentos
urbanísticos de interesse local.

estadual com carga de limitações administrativa com reflexos na ordenação urbanística, que é o caso do tombamento de conjuntos urbanos advindo da União
ou dos Estados, instrumento de proteção de bens culturais imóveis que pode ser
lançado mão pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Num verdadeiro entrosamento de limites que perseguem uma finalidade: o bem-estar coletivo.
Ao falarmos um pouco sobre a competência de cada ente na regulação afeta à
temática dos bens culturais imóveis nas cidades no ordenamento jurídico brasileiro, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal concorrentemente legislar
sobre proteção ao patrimônio cultural (art. 24, VII da Constituição Federal) e no
175
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mesmo sentido, é competência do Município ao legislar sobre interesse local (art.

O tombamento, ao incidir em um bem individual, acarreta restrições que

30, I da Constituição Federal) e comum de todos os entes, atuar na proteção do

asseguram a visibilidade do bem, o que se extrai do art. 18 do Decreto-lei nº 25

patrimônio cultural (art.23, inciso III da Constituição Federal).

de 1937 “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

Para adentrarmos no âmbito das limitações administrativas ao direito de constru-

ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto[...]”

ir, na esteira de Hely Lopes Meirelles (1965, p. 16), o eminente jurista ao tratar das
limitações de proteção estética, paisagística e monumental, identificamos a projeção do instituto do tombamento nas limitações de ordem urbanística.

Essas disposições, decorrentes da limitação administrativa do ato de tombamento, afetam a coisa tombada bem como as áreas circunvizinhas, pois asseguram a ambiência em que está inserido o monumento individual.

O ente municipal, ao absorver os ditames declarados pelo tombamento em devida
área urbana, resulta na implementação de exigências urbanísticas que incluem o

O tombamento posiciona-se como uma limitação administrativa parcial que visa à

Município, na obrigação comum junto aos demais entes federativos, de proteção

compatibilidade do direito do proprietário com os interesses públicos (RABELLO,

ao patrimônio cultural.

2009, p.85), quando incidente, de sua forma tradicional, nos bens culturais materiais imóveis.

As limitações administrativas advindas do tombamento nas cidades possuem
sérios reflexos no direito de construir e no direito de propriedade. Além de criar

Já o tombamento de conjunto urbano, o qual abrange mais de uma coisa individu-

obrigações de fazer e não-fazer ao proprietário do imóvel, o tombamento conti-

alizada, esse pode assumir dupla face de limitações. No que tange à limitação ad-

do no decreto emanado do Poder Executivo (da União, dos Estados ou dos Mu-

ministrativa ao incidir no conjunto urbano, as coisas não perdem sua característica

nicípios) traz disposições caso a caso de modificação na estrutura da propriedade

individual para efeitos civis, mas, para efeitos do tombamento, tornam-se uma só.

que devem passar pela observância dos conselhos dos órgãos de proteção do

Assim, forma-se uma globalidade, conjunto urbano histórico, a exemplo o Centro

patrimônio cultural para assim ser realizado (União – IPHAN, por exemplo, Estado

Histórico de João Pessoa (parcela da cidade tombada e por isso qualificada como

da Paraíba – IPHAEP e Município de João Pessoa- CONPEC) .

centro histórico) dentro de um conceito universal que é o patrimônio cultural.

As exigências urbanísticas decorrentes são diversas. Desde forma, altura e dis-

A tradicional incidência de tombamento tem de especificar o que está sujeito à

posição de edifícios; fixação de áreas e categorização dos tipos de uso; definição

limitação. Por outro lado, isso não ocorre com o tombamento de espaços urbanos,

de coeficiente de edificação; até imposição de fachadas originais em razão da

o qual não necessita discriminar os componentes que estão sujeitos de maneira

proteção estética e monumental da propriedade privada.

individualizada, desde que determine de forma clara e precisa a área objeto de

[6]

tombamento e seu entorno que compreendem o todo. (CRETELLA, 1953, p. 51)
[6]

O IPHAN é uma autarquia federal de atuação na proteção do patrimônio cultural e que

gere os processos de tombamento encabeçados pela União. Ao pegarmos o exemplo do Estado
da Paraíba, o IPHAEP é um órgão vinculado à Secretaria da Cultura do estado paraibano e que
gere os processos de tombamento que é decretado pelo Chefe do Poder Executivo estadual. E o
CONPEC é uma coordenadoria do Município de João Pessoa na Paraíba.
176

O ato jurídico de legitimidade estatal possui como finalidade geral o impedimento
de alteração, danificação e deterioração do bem. Assim, ao impedir esses estágios que levam ao desaparecimento do bem, a conservação erige-se como efeito
jurídico máximo buscado pelo tombamento. Implica asseverar que conservar não
177

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

significa “congelar” integralmente o bem em um estado do tempo, mas sim asse-

dade, encontra condicionado a cumprir a função social suportada através da ma-

gurar a existência essencial a qual exprime a identidade cultural.

nutenção dos bens culturais na cidade pelos instrumentos de limitação administrativa.

Por suposto, ao tombar um conjunto urbano que é dotado de valor cultural não se busca a permanência absoluta e congelada do ambiente urbano e

O instrumento aqui tratado foi o tombamento, de destinação própria aos

sim estabelecer critérios interferentes nos bens individuais que compõem o todo

bens culturais e limitador da liberalidade do direito de construir, esse que no di-

e que delineiam a atividade humana naquele local. Para que assim, a ocupação e

reito brasileiro, é visto como faculdade liberal desde que observe restrições (or-

fruição do espaço encontrem limites que se interligam a fim de conservar a con-

dem privada) e limitações (ordem pública).

tinuidade das características.
É na mescla de direitos e limitações que encontramos o ponto estruturA outra limitação atribuída ao instituto do tombamento de conjuntos ur-

ante da função social da cidade: a cidade, enquanto espaço de coexistência de

banos refere-se aos seus efeitos na seara urbanística. O Poder Público ao tombar

individualidades deve perseguir um contexto transgeracional, a cargo da atuação

parcela do espaço urbano desencadeia reflexos das imposições do instituto, os

do Poder Público, o que é realizado através da proteção e manutenção dos bens

quais se materializam nos instrumentos urbanísticos, por exemplo, nos índices de

culturais existentes no tecido urbano como símbolos estruturantes da função so-

uso e ocupação do solo. É que ocorre uma sobreposição de regras de interesse

cial (cultural) da cidade.

público – proteção ao patrimônio cultural e planejamento urbano- sobre o mesmo
objeto: uma parcela da cidade.

Conclusões
Ao tocarmos nas concepções variadas de que o termo cidade pode ser
desdobrado, encontramos, no âmbito do direito privado, um dos componentes da
estrutura dessas cidades que corroboram para o cumprimento da função social
da cidade: a propriedade privada revestida de bem cultural imóvel.
Ao sustentar essa qualificação, esse proprietário suporta, em nome do
interesse coletivo transgeracional ao patrimônio cultural, limitações administrativas do seu direito de propriedade que também acabam por afetar seu direito de
construir.
Tais limitações de ordem pública, estruturadas pelo fator cultural enquanto condicionante da função social da propriedade privada, revelam obrigações de
fazer e não-fazer ao proprietário que, embora detentor do domínio da proprie178
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RESUMO
Este artigo trata das igrejas urbanas que ainda possuem obras remanescentes –
altares e retábulos – do estilo rococó no Rio Grande do Sul. Estado de ocupação
relativamente recente para os padrões brasileiros, o Rio Grande passa a ser povoado
pelos portugueses em meados do século XVIII, estabelecendo-se as primeiras vilas
de forma definitiva (com construções permanentes) apenas no último quartel
daquele século, período em que o padrão estilístico vigente era o rococó. No entanto,
a ocupação esparsa e rarefeita dos primeiros tempos legou poucos exemplares
de igrejas e a modernização do século XX ceifou vários dos templos mais antigos,
resistindo até os nossos dias apenas nove igrejas com altares rococós em sete
municípios do Estado. Ainda que de número reduzido, os exemplares gaúchos são
dignos de nota e alguns apresentam sinais de grande erudição dos entalhadores
que os realizaram. Percebem-se ainda características comuns em algumas obras,
denunciando o provável deslocamento de artistas e artífices pelos interiores gaúchos,
assim como é possível se indicar a origem de alguns elementos dos altares e de
quais regiões o rococó realizado no Rio Grande recebeu influências. Se busca, por
fim, valorizar este patrimônio bastante especial do Estado e, através de seu estudo,
fomentar a sua valorização e consequente preservação.
Palavras-chave: 1. Arquitetura Religiosa, 2. Barroco, 3. Rococó, 4. Rio Grande do Sul,
5. Patrimônio Cultural.
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A formação do Rio Grande do Sul
O texto que se segue nasce da necessidade de se dar a conhecer o patrimônio
religioso do Rio Grande do Sul, Estado fronteiriço que foi disputada região entre
portugueses e espanhóis por muito tempo e que conta um importante capítulo
da formação do Brasil. Em suas cidades velhas, as igrejas são, muitas vezes, os
edifícios mais antigos que restaram na área urbana e testemunhos dos primeiros
tempos da colonização portuguesa.
O Rio Grande não é dos estados mais antigos do Brasil e sua ocupação não se deu
no primeiro século da colonização lusa nas Américas como em outras unidades.
Suas terras começaram a receber contingentes portugueses apenas no século XVIII
e, por esse motivo, as primeiras edificações da região tiveram ornamentação barroca. No entanto, o costume luso de se fazerem primeiro edificações provisórias
e só depois de assentada a povoação erigirem-se as construções permanentes
resultou que os exemplares que chegaram aos dias atuais possuem, os de maior
ancianidade, padronagem ornamental rococó, já da virada do século XVIII para o
XIX. Exceção a essa regra são os remanescentes barrocos das missões jesuíticas
no oeste gaúcho, mas essas edificações foram eretas por jesuítas espanhóis, sob
outra lógica que não abordaremos neste texto. O que podemos afirmar é que
tudo que restou dos portugueses a partir de sua chegada na região já é rococó.
A ocupação das terras que hoje conformam o território gaúcho iniciou-se pelo
Caminho de Viamão, estrada que se iniciava em Sorocaba (SP), importante posto
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especialmente por via aquática, antes de serem abertas caminhos terrestres mais
bem estruturados. Por isso, os municípios mais antigos do Estado surgiram próximos à costa, aos lagos e lagunas que acompanham a linha costeira, e os cursos
d’água, em especial, os rios Jacuí e seu afluente Taquari.
Para garantir a posse do território nessa região com tanto contato e tantos conflitos com os espanhóis, os portugueses trataram de ocupá-la rapidamente. O mapa
de 1809 registra 32 povoações instaladas: as sete mais antigas, originárias das
missões jesuíticas (São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Lourenço, Santo Ângelo,
São João Batista, São Francisco de Borja, São Miguel Arcanjo), na porção ocidental,
e mais 25 freguesias criadas de pelos lusos (ignorando, o mapa, freguesias antigas
e já existentes à essa época, como Torres e Santa Maria). É certo que cada uma
dessas freguesias possuiu seu respectivo templo, no entanto, o crescimento e a
modernização das cidades mutilou ou destruiu os templos mais antigos, ainda do
período colonial, e os substituiu por outros, maiores e mais modernos, ao longo
do Império e da República, casos como os de Vacaria, Osório, Pelotas, São Gabriel
e Santo Antônio da Patrulha. Outros foram reformados ou decorados ainda no
império, e possuem ornamentação neoclássica, muito interessante e de grande
valor histórico, mas que não abordaremos neste trabalho.

As igrejas Rococós do Rio Grande do Sul
Com todas as modificações ocorridas, restam apenas nove templos gaúchos que
ostentam ornamentação rococó, integral ou parcial, que listamos na tabela abaixo:

de tropas nos séculos XVII e XVIII, e seguia por Paranaguá, Curitiba e Laguna até
atingir, em 1727, a povoação de Viamão, seguindo depois ao longo da costa para

/

2018

Igrejas Gaúchas com Talha Rococó
Igreja, Município (ano do risco do templo atual)
Catedral de São Pedro (altares laterais), Rio Grande (1752)
Igreja Matriz de São José, Taquari (1765)

por profundas transformações, decorrentes dos desdobramentos do tratado de

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Viamão (1766)
Igreja de Santo Amaro, Santo Amaro do Sul, General Câmara (1773)
Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Madre de Deus (apenas um sacrário),

Madri (1750), com a ocupação do território pelos portugueses e grandes embates

Porto Alegre (1774)

de São Pedro (região que corresponde atualmente ao Rio Grande do Sul) passava

com os espanhóis pelo interior (Luccas, 2006). O avanço para o interior se deu
184
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Catedral de Nossa Senhora da Conceição (altar do Santíssimo), Cachoeira do Sul

rotas, a obra também demorou a ser concluída: a nave foi finalizada em 1803 e a

(1792)
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (oratório do altar), Rio Grande (1794)
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Rio Pardo (1801)
Igreja do Senhor dos Passos, Rio Pardo (1815)

torre só foi acrescentada em 1899 (Cunha, 2017, s.p.). Possuía 5 retábulos antigos,

A atual Catedral de São Pedro, em Rio Grande, é a mais antiga igreja do Esta-

Apenas um ano depois da igrejinha de Taquari iniciaram-se as obras da Igreja

do: foi mandada construir em 1752 pelo General Antonio Gomes Freire Andrade,
1º Conde de Bobadela (Damasceno, 1981, p.34), para substituir a primitiva capelinha de 1737. A povoação foi estrategicamente estabelecida pelos portugueses
em pleno território espanhol como apoio avançado a Colônia do Sacramento, vila
portuguesa mais meridional na América. As fontes consultadas divergem sobre a
autoria do risco da igreja, mas ambas indicam que a igreja teria sido projetada por
um engenheiro militar: ou o brigadeiro José Fernandes Alpoim (Damasceno, 1981,
p.34-36) ou o engenheiro Manoel Vieira Leão (IPHAN: Brasil, 1938). Independentemente da autoria, o templo, inaugurado em 1755, apresenta ainda hoje a sobriedade de linhas típica dos projetos militares do período e seu interior, com obras
de talha de dois estilos – rococó e neoclássico – testemunha a conturbada história
da cidade, palco de disputas e de mudanças de domínio entre portugueses e es-

dos quais apenas dois, um lateral e o principal, se mantêm após as reformas internas do século XX.

de Nossa Senhora da Conceição, matriz de Viamão, também projetada por José
Custódio de Sá e Faria e executada pelo mestre-carpinteiro Francisco da Costa
Senne (Damasceno, 1981, p.26). Em 1769 a capela-mor estava pronta e, oito anos
depois, a nave. Houve grandes trabalhos de decoração e finalização da igreja no
decênio transcorrido de 1787 a 1797 (Flores, 1999, p.08). Como a decoração era
realizada frequentemente depois da abertura do edifício ao uso, cremos serem
desse período todos os sete retábulos de Viamão, uma vez que há registro de
1799 feito pelo padre Bento Cortes no qual a igreja é descrita com a mesma quantidade de altares atual, que cremos se tratarem dos mesmos até hoje.
De conformação, planta e características arquitetônicas muito semelhantes à Matriz de Viamão é a Igreja de Santo Amaro, no distrito homônimo do município de

panhóis.

General Câmara. A igreja foi construída de 1773 a 1787 (Klamt; Soares, 2010, p.25)

Durante as décadas de 1760 e 1770, após a assinatura do tratado de Madri (1750),

ecução dos três altares de linguagem rocaille que exibe. Mantêm-se praticamente

há uma relativa estabilidade do lado oriental território gaúcho, já sob o domínio
português. É nesse período que se intensifica a ocupação do território para garantir a posse pela coroa portuguesa. Teremos, por isso, um incremento na criação
de vilas e, por conseguinte, na edificação de templos. Dessas décadas até as primeiras do século XIX, o estilo dominante da ornamentação religiosa será o rococó
e as seguintes igrejas não fugirão à regra, tendo ornamentação realizada nesse

e recebeu uma reforma em 1812 (Etzel, 1974, p.253-255), talvez dessa data a exinalterada, graças ao isolamento da vila de Santo Amaro do Sul.
Já avançando para o último quartel do século XVIII, temos a antiga Catedral de
Porto Alegre (Damasceno, 1981, p.43-47). Igreja matriz da capital do continente
de São Pedro, seu projeto veio em 1774 diretamente da sede do bispado ao qual
estava subordinada: o Rio de Janeiro. O plano foi executado pelo mestre-pedreiro

padrão.

José Rodrigues Pimentel. A igreja possuía pelo menos cinco altares rococós, mas

Dentre as remanescentes do Estado, a Igreja Matriz de São José, em Taquari, é a

entalhador baiano José Pereira de Matos, mantendo-se os demais, antigos. No

segunda mais antiga, iniciada em 1765, sob projeto do engenheiro José Custódio

no século XIX o retábulo-mor foi substituído por um neoclássico, desenhado pelo
entanto, em 1923 todo edifício e seu conjunto de talha foram demolidos para a

de Sá e Faria. Numa povoação em maior isolamento e um pouco distante das
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construção do templo atual, restando da antiga catedral apenas um belo sacrário

dois templos anteriores, de 1752 e 1779, respectivamente, mas ereta em outro

de padrão rococó.

lugar, numa provável tentativa de deslocar o centro da povoação, o que nunca
ocorreu. Sua obra foi lenta e apenas em 1885 se deu a conclusão da segunda

O destino da talha da Catedral de Nossa Senhora da Conceição de Cachoeira do

torre e a finalização do templo (Damasceno, 1981, p.23; Etzel, 1974, p.256-59). Os

Sul é em certa medida, semelhante à igreja porto-alegrense: o templo, cujo proje-

sete altares, todos de linguagem rocaille, são, certamente, dos primeiros decênios

to é do coronel Francisco João Róscio, foi iniciado em 1792 e concluído em 1799.

da construção, pois é difícil que tenham sido elaborados nesse estilo após 1830.

Possuiu cinco retábulos, provavelmente, pelo período e pelo remanescente, todos

Conforma, com a matriz de Viamão, os dois maiores conjuntos rococós do Estado,

rococós. Quando da primeira leva de tombamentos levada a cabo pelo IPHAN na

cada uma com sete altares no estilo.

década de 1930, foi arrolado dentre os bens do Rio Grande do Sul por seu importante papel histórico, mas por já apresentar, à época, uma fachada eclética

Após a construção da nova matriz de Rio Pardo, ficando o terreno da velha matriz

(resultado de uma reforma estilística de 1925) e dois altares neogóticos, seu tom-

vago, a Irmandade do senhor dos Passos solicitou autorização para ali erigir sua

bamento foi negado sob a justificativa de que a igreja não apresentava uniformi-

capela. Irmandade pequena e de poucos recursos, levou mais de 30 anos para con-

dade estilística. Sem um instrumento jurídico que garantisse a manutenção de

cluir sua casa, iniciada em 1815 e finalizada em 1846 (Damasceno, 1981, p.37-38;

suas características, o interior foi totalmente mutilado em uma reforma realizada

Etzel, 1974, p.259). Esta é a igreja mais recente deste trabalho que, com o retábu-

em 1963, da qual salvou-se apenas um altar antigo, deslocado para a capela do

lo-mor rococó e os dois colaterais já neoclássicos, fecha o conjunto deste recorte.

Santíssimo, onde se encontra.
Da mesma época que a catedral cachoeirense é a Igreja da Ordem Terceira de São
Francisco da cidade de Rio Grande. Sabemos muito pouco sobre ela, apenas que
teve as obras iniciadas em 1794 e finalizadas vinte anos depois. Seu altar-mor é
de padrão imperial, uma transição do rococó para o neoclássico, e deve ser mais
recente que a conclusão da igreja, mas o templo guarda um nicho que abriga o
padroeiro ainda de ornamentação rococó, talvez resquício da talha mais antiga da
igreja ou mesmo peça da Catedral de São Pedro, à qual a igrejinha de São Francisco é contígua, ligada pela parte posterior.
O mesmo coronel Francisco João Róscio que projetou a matriz de Cachoeira também foi o responsável pelo risco da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em
Rio Pardo, cidade vizinha a Cachoeira do Sul e povoação ainda mais antiga, de tem-

Fig.01: Aspecto externo das igrejas de ornamentação rococó do Rio Grande do Sul: A. Catedral de
São Pedro, Rio Grande; B. Igreja Matriz de São José, Taquari; C. Igreja Matriz de Nossa Senhora da

pos anteriores ao tratado de Madri, ou seja, construída pelos portugueses quando

Conceição, Viamão; D. Igreja de Santo Amaro, Distrito de Santo Amaro do Sul, General Câmara;

a região ainda era território oficialmente espanhol. A igreja atual começou a ser

E. Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Madre de Deus, Porto Alegre; F. Catedral de Nossa

construída em 1801 e já é a terceira matriz rio-pardense, que substituiu os outros

Senhora da Conceição (antes da reforma estilística da fachada, de 1929), Cachoeira do Sul; G.
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Rio Grande; H. Igreja Matriz de Nossa Senhora do
Rosário, Rio Pardo; I. Igreja do Senhor dos Passos, Rio Pardo.
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Uma arquitetura militar, e neoclássica

duas igrejas, nos cimos de suas torres/empenas e no arremate superior de suas

É interessante que se note que desde a primeira igreja, a velha Catedral de Rio

No interior, a ornamentação rococó

Grande (1752), o aspecto externo dos templos será predominantemente neoclássico, demonstrando o descompasso que ocorreu durante o século XVIII com
a ornamentação interna das igrejas, que se manterá rococó, estilo anterior ao
neoclassicismo. Isso demonstra também um desalinhamento entre a visão dos
engenheiros que projetaram essas igrejas do Rio Grande do Sul, já com uma visão
mais arrojada e com arroubos iluministas, e os religiosos e a comunidade em geral, ainda mais ligados a valores um tanto quanto tradicionais.
Dentre as nove igrejas elencadas neste texto, sete possuem ornamentação neoclássica, estilo moderno e arrojado para a época. São traços visíveis nos templos
as fachadas simétricas, com duas torres ou empenas de ambos os lados (apenas
a Matriz de Taquari possui uma só torre), os frontões rigorosamente triangulares,
geométricos, dos frontispícios e a ornamentação contida, marcada quase que exclusivamente pelos elementos arquitetônicos: pilastras, arquitraves e frontões.
Todas, à exceção da mais antiga (Rio Grande) possuem três janelas na altura do
coro, enquanto que as cinco mais antigas têm apenas uma porta de acesso e as
quatro mais recentes já apresentam três portas na fachada. Também nos exemplares mais novos (Ordem Terceira Franciscana de Rio Grande e Senhor dos Passos de Rio Pardo) as esquadrias passam a exibir arcos plenos, mais estritamente
neoclássicos que os arcos pombalinos das demais.
Dois templos, a antiga Catedral de Porto Alegre e a Igreja de Santo Amaro, possuem
fachada de estilo pombalino, versão portuguesa do barroco tardio, de grande difusão na corte e na área de influência de Lisboa, que no Brasil atingiu quase que
exclusivamente edifícios construídos em cidades costeiras (Oliveira, 2003, p.124128), sem ter avançado muito para o interior. O pombalino é caracterizado por
um maior uso de ornamentação que o neoclassicismo, e pelo uso de frontões
contracurvados, arrematados em bico, como se pode ver nos frontispícios dessas
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esquadrias.

A despeito do estilo da parte externa, os interiores das igrejas deste estudo são
predominantemente rococós. O rococó, estilo bastante difundido na ornamentação dos templos no Brasil Colônia durante as últimas décadas do século XVIII e
primeiras do XIX, nasceu na primeira metade do setecentos na França. Em pouco tempo, Portugal tomava contato com a estética, graças à profusão de gravuras com elementos do estilo rocaille, oriundas do Sul da atual Alemanha (Pereira,
1992, p.137-8). O padrão decorativo foi muito divulgado em toda a Europa através
de gravuras.
Interessante é que o rococó surgiu como um estilo estritamente aristocrata e civil,
que só em algumas regiões foi incorporado à decoração eclesiástica, sendo aceito
apenas por causa da mudança de visão do Século das Luzes. O estilo rocaille, decorativo por natureza, passa a ser aceito na ornamentação dos templos católicos
do centro europeu, de Portugal e suas colônias. Viria a ser, no último quartel do
século XVIII e no início do seguinte, o estilo dominante nas igrejas que então se
construíam ou se reformavam nesses locais.
Entre 1750 e 1800, o rococó florescente em Portugal geraria uma
talha requintada, sob o reinado de D. José e depois, sob o de D. Maria
I, prolongando-se além da permanência do estilo em outros países
europeus. A linguagem decorativa do estilo rococó se subordinaria a
elementos classicizantes de caráter arquitetônico (Bonazzi da Costa,
2014, p.87).
No Brasil, as primeiras igrejas recebem ornamentação rococó em meados do oitocentos. Isso se dá em cidades costeiras, e o estilo é assimilado aos poucos em
direção aos núcleos do interior. O primeiro templo a conhecer o novo padrão foi a
Igreja de Santa Rita, no Rio de Janeiro, em 1753 (Oliveira, 2003, p.183; Nara Júnior,
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2016). Não temos informações precisas sobre a talha gaúcha, mas certamente não

ros estados, como São Paulo e Minas Gerais, o centro do arco é mais baixo. Há ex-

foram necessários tantos anos para que o estilo chegasse ao Continente de São

emplares nos quais o arco é encimado por uma tarja e outros em que o arremate

Pedro, cuja administração eclesiástica esteve a cargo da Arquidiocese do Rio de

se dá por por um frontão ladeado de volutas e com um resplendor ao centro.

Janeiro desde a fundação dos primeiros núcleos até a criação da Diocese de Porto
Alegre, em 1848. O gosto pela ornamentação rocaille foi tanto no Brasil que o estilo

Por fim, a grande diferenciação está nos elementos decorativos, e não nos es-

predominou em nossas igrejas até a década de 1830 em várias regiões, e o sul do

truturais, que são mais espaçados e delgados, aplicados com maior parcimônia,

país não fugiu à regra.

conferindo aos retábulos um aspecto mais limpo, menos carregado. Os apliques
das superfícies e colunas definem um retábulo como rococó: os dois ornatos en-

No Rio Grande do Sul os retábulos rococós manterão a disposição geral dos ele-

contráveis nesse estilo são a rocalha, de origem francesa, e o auricular, de padrão

mentos estruturantes (base, colunas e coroamento) que se fazia no período ante-

alemão (Smith, 1962, p.144), chegado ao Rio Grande pela mão de entalhadores

rior, barroco: base formada por pedestais quadrangulares, colunas e entablamen-

paulistas. O movimento dos elementos aplicados, que no barroco é sempre ascen-

to dispostos ortogonalmente, sem formar ângulos, e coroamento com frontões

dente (Ferro, 2010) e tem um sentido de crescimento, aqui, ao mesmo tempo em

curvilíneos. Os elementos aplicados, de sabor rocaille, e alguns detalhes os identi-

que sugere a ascensão, arremata com um elemento menor descendente, dando

ficam como rococós.

um aspecto às peças de que elas seriam “moles”, fluidas.

Na base, a mesa do altar mantém as laterais abauladas. No segundo nível, os apo-

Uma característica quase que geral do rococó produzido em Rio Grande do Sul é

ios das colunas são quase sempre formados ainda por mísulas. Estas, por sua vez,

a sua limpeza de formas. Mesmo em igrejas de cidades ricas/enriquecidas, como

são lisas, em contraste com as mísulas barrocas, comumente ornadas. O corpo

o Viamão e Rio Pardo, os conjuntos retabulares são mais contidos, de decoração

ainda tem a mesma distribuição de elementos. As colunas são, em sua maior par-

mais austera e menos efusiva que em outras terras.

te, lisas, outras apresentam caneluras retilíneas em alguns casos, mas são encontráveis colunas inteiras ou com partes torcidas, típicas do momento anterior. Muitas vezes, há uma divisão ou marcação do terço inferior das estruturas. É também

Regionalismos e influências

relativamente comum que as prumadas estruturais centrais sejam substituídas

Como o Rio Grande do Sul foi formado por contingentes populacionais oriundos

por colunas misuladas delgadas e com capitéis. Os intercolúnios, como no estilo

do Reino, dos Açores e de outras partes do Brasil, atraídos ou para ali levados

anterior, são oblíquos ou côncavos e, na maioria das vezes, recebem peanhas e

pelos incentivos à fixação nas terras para garantir o domínio português, a talha

dosséis para se colocarem neles imagens de santos de devoção secundária.

das igrejas gaúchas apresentará essa característica, de certa forma, estrangeira.
Numa primeira análise que fizemos, conseguimos identificar três grandes famílias

O coroamento possui um fundo com decoração mais leve e limpa que em retáb-

de característica de entalhe: uma paulista, uma fluminense e outra local. Uma

ulos barrocos, dando-se destaque maior aos arranques de frontão, volutas e ped-

análise mais pormenorizada futura pode identificar mais subgrupos e detalhar

estais que se colocam à frente dos frontões do coroamento. Os arcos que arre-

melhor a origem dessas influências, assim como o aprofundamento de pesquisas

matam os camarins são plenos e possuem um centro alteado, acima da linha do

pode identificar possíveis autorias dos retábulos gaúchos.

entablamento na maioria dos casos, característica típica do Rio de Janeiro. Em out-
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Padrão Paulista
Em nossa pesquisa de doutorado, intitulada “Igrejas Paulistas da Colônia e do
Império: Arquitetura e Ornamentação” (Rosada, 2016), percebemos a enorme semelhança entre o retábulo-mor da Igreja Matriz de Viamão e o grupo de entalhes do Estado de São Paulo, ligado ao entalhador norte-português Bartholomeu
Teixeira Guimarães (Felgueiras, Portugal, c.1738 – Itu, Brasil, 1806). A percepção
dessa semelhança já havia sido observada por Márcia Bonnet (2008); é bastante
possível que um entalhador paulista desses grupos tenha realizado trabalho em
Viamão, que é o único fora de São Paulo que exibe as características desenvolvidas
naquele Estado. É também o único altar gaúcho nesse padrão; se outros existiram,
não restaram registros.
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A estrutura geral dos retábulos paulistas desse grupo e o de Viamão, em especial,
é bastante tradicional, mantendo a conformação geral de um altar barroco. Isso
é perceptível no coroamento, com o uso insistente de sanefas em arco joanino
com lambrequins, num momento em que os camarins do período já eram comumente encerrados em arco pleno em quase todo o Brasil. Os artistas do grupo
de Bartholomeu Teixeira ainda se utilizam de tarjas nos coroamentos e colunas
torças nos exemplares mais antigos (como na Matriz de Itu). Os retábulos mais
recentes, como o que vemos em Viamão, passam a possuir colunas totalmente
lisas (segunda fase), sem nenhum ornamento. Além disso, não se encontram representações antropomórficas, como cariátides e anjos. Destaque-se que colunas
totalmente lisas em retábulos rococós, sem apliques, estrias ou marcações, são
encontradas apenas em terras paulistas, na região mineira de Diamantina e Serro
e neste único retábulo-mor de Viamão. Até mesmo representações figurativas,
como de flores, são raras: ela se dá quase que totalmente por auriculares, que
são elementos abstratos, que não remetem diretamente a nenhum elemento da
natureza. O grande elemento que marca as obras do grupo paulista são os auriculares: composições de volutas concorrentes ou sobrepostas com leques de
pétalas geralmente em seus extradorsos, no caso específico dos artistas deste
grupo, com bastante regularidade das ditas pétalas, sempre de mesmo tamanho,
conformando um contorno uniforme.
Ainda nas colunas, estas são encimadas por capitéis compósitos cujos acantos são
levemente estilizados, aproximando-se das formas dos auriculares e tendo uma
curiosa ligação em “U” na base de todas as folhas, como se fossem um só elemento ondulante. O coroamento do retábulo se desenvolve em arquivoltas decoradas
com auriculares e com tarjas no centro. Recebe arranques de frontão sobre as
linhas das colunas externas e volutas sobre as colunas internas. A composição se
arremata com uma tarja de desenho bastante movimentado, carregado e com

Fig.02: Altares paulistas e o Retábulo-mor de Viamão: A. Retábulo-mor da Matriz de Itu (SP), de

grande profusão de elementos auriculares.

autoria de Bartholomeu Teixeira Guimarães; B. Retábulo-mor da Matriz de Atibaia (SP), de autoria
provável de José Fernandes de Oliveira; C. Retábulo-mor da Igreja Matriz de Viamão; D. Detalhe
do tabernáculo de Viamão; E. Detalhe de um auricular do retábulo de Viamão; F. Tarja central do
retábulo viamonense
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Antiga Catedral de Nossa Senhora Madre de Deus, Porto Alegre – Retábulos
laterais (resta apenas um sacrário);
Catedral de Nossa Senhora da Conceição (altar do Santíssimo), Cachoeira do
Sul – Todos os retábulos (resta apenas um retábulo hoje na Capela do Santís-

têm origem na talha rococó olisiponense. Por isso, é possível que entalhadores flu-

simo);

minenses tenham se deslocado até a região Sul do Brasil ou até mesmo que portugueses da região de Lisboa tenham chegado a terras gaúchas. Vale lembrar que

/

2018

Padrão Fluminense (ou olisiponense?)
os retábulos que guardam características específicas do Rio de Janeiro, mas que
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•

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Rio Grande - Oratório do altar-mor;

•

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Rio Pardo Sul – Todos os retábulos;

•

Igreja do Senhor dos Passos, Rio Pardo Sul – Retábulo-mor.

tanto Rio Grande do Sul como Santa Catarina pertenceram, por todo o período
aqui analisado, ao arcebispado do Rio de Janeiro, mas da mesma forma, há certa
recorrência de entalhadores portugueses tanto no Sul do Brasil como em toda a
Bacia do Prata, adentrando em terras hispânicas dos atuais Argentina, Paraguai e
Uruguai (Museo Nacional, 1966).
O grupo guarda muitas semelhanças com as obras de um dos principais artífices
do Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII: Inácio Ferreira Pinto (Rio de
Janeiro, 1759-1828) (Rabelo, 2001). Há visíveis semelhanças das igrejas deste grupo, nas colunas estriadas, nos capitéis, nos coroamentos, entre outros elementos,
com igrejas fluminenses, como as de Santa Rita e de Nossa Senhora do Rosário,
em Paraty; de Nossa Senhora da Guia, em Mangaratiba; do Carmo, em Campos
dos Goytacazes; de Santa Rita, Santa Efigênia e Santo Elesbão, Santa Luzia, Ordem
Primeira do Carmo, Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores e Nossa Senhora da
Glória do Outeiro, na capital fluminense.
À Exceção da Igreja de Santo Amaro do Sul, todas as demais possuem alguma obra
de talha com o padrão aqui descrito:
•

Catedral de São Pedro, Rio Grande – Retábulos laterais;

•

Igreja Matriz de São José, Taquari – Retábulos laterais (apenas um subsiste);

•

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Viamão – Retábulos laterais;

Fig.03: Altares de padrão fluminense no Rio Grande do Sul: A. Igreja Matriz de Rio Pardo, com
destaque para o retábulo colateral; B. Igreja Matriz de Taquari, com destaque para o retábulo
colateral, destruído; C. Antiga Catedral de Porto Alegre, com destaque para o retábulo colateral,
destruído; D. Igreja Matriz de Viamão, retábulo de Nossa Senhora das Dores; E. Igreja Matriz de
Viamão, retábulo do Divino Espírito Santo; F. Igreja Matriz de Viamão, retábulo de Nossa Senhora
do Rosário; G. Catedral de Cachoeira do Sul, retábulo do Santíssimo Sacramento; H. Detalhe de
ornamento da Catedral de Rio Grande, retábulo de São Miguel; I. Detalhe de ornamento com
entrelaçamento da Catedral de Rio Grande, retábulo de São Miguel.
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Os retábulos apresentam, inicialmente, estrutura com o camarim central arremat-
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•

Igreja Matriz de São José, Taquari – Retábulo-mor;

•

Igreja Matriz de Santo Amaro, Santo Amaro do Sul, General Câmara – Todos

ado em arco pleno e coroamento que se dá em frontão curvilíneo ladeado de
volutas com moldura superior e resplendor ao centro.

os retábulos.
Também o tratamento das colunas se aproxima do padrão fluminense, pois são,
em grande parte salomônicas com flores muito bem desenhas nos sulcos. No
Rio de Janeiro, nos casos de colunas torças, a semelhança é muito grande. A presença de anjos orantes assentados sobre a linha das colunas externas, outrora
presentes nos retábulos colaterais de Taquari, Porto Alegre e ainda hoje nos de
Rio Pardo, também é uma característica que as aproxima dos exemplares fluminenses. É uma reprodução de uma tipologia muito comum na região de Lisboa,
de onde foi provavelmente trazido o padrão (Oliveira, 2003, p.188). As colunas
centrais dos retábulos laterais ou colaterais ainda são substituídas por esbeltas
colunas misuladas com elementos do vocabulário rocaille e flores, enquanto que
as colunas se apoiam da forma mais tradicional, em mísulas. Nos intercolúnios, as
peanhas são ornadas com relevos em motivos rocaille e os dosséis, em rocalhas
conchóides alteradas e estilizadas pelo mesmo vocabulário formal.
As cartelas e as tarjas contam com a presença de entrelaçamentos, elementos
típicos do estilo regência (padrão formal de origem francesa que influenciou a
talha barroca joanina e rococó da região de Lisboa) e/ou amorfismos, ou seja,
alterações e esgarçamento das formas das conchas do rococó que resultam em

Fig.04: Altares de padrão desenvolvido no Rio Grande do Sul: A. Retábulo-mor da Matriz de Taquari;

figuras abstratas. As bordas são tratadas com volutas que são sempre abraçadas

B. Retábulo-mor da Matriz de Santo Amaro; C. Retábulo colateral da Matriz de Santo Amaro; D.

por algum elemento que escapa da composição interior e encimadas/rodeadas

Detalhe de ornamento da Matriz de Taquari; E. Detalhe de ornamento da Matriz de Santo Amaro; F.

por flores e folhas.

Padrão local
Há, por fim, um padrão que não encontra par em outros estados e que foi certamente gerado dentro do Rio Grande, ainda que com influências claras do padrão
fluminense acima descrito. Esse padrão encontra-se apenas em duas igrejas:
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Detalhe de ornamento da Matriz de Santo Amaro.

A primeira característica que salta aos olhos nesses retábulos é a sua planta plana.
Os altares barrocos e os rococós brasileiros são quase que unicamente de planta
côncava, que busca acentuar a perspectiva do conjunto e aumentar a sua profundidade. Retábulos assentados todos sobre uma mesmo tabuado, sem jogos de
avançar e recuar, são mais comuns no neoclassicismo, o que pode indicar uma um
caminho para onde estavam se direcionando as artes no Rio Grande.
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Todos possuem mesas de altar abauladas na base e os altares de Santo Amaro

Falta às populações locais se conscientizarem de que esses bens não são isolados

parecem ainda mais populares, pois não possuem colunas na parte externa, no

e fazem parte de um contexto muito maior, e ao Estado e aos órgãos de preser-

retábulo-mor, e internas, nos colaterais. Essas colunas, apresentadas apenas em

vação darem apoio técnico e teórico e respaldo para que esses templos reflo-

um par, são lisas e estriadas até uma parte do fuste, apenas. O retábulo de Taquari

resçam e condigam com a rica história que trazem consigo, em suas paredes e em

já apresenta dois pares de estípites, que fazem o papel de pilastras.

sua talha.

Em todos os exemplares, os camarins possuem em seus interiores tronos bastante singelos, com pouca ou nenhuma ornamentação, e são arrematados em arcos
abatidos, solução também bastante inusual para retábulos desse período. Os coroamentos se dão com frontões curvilíneos ladeados de volutas e, apenas nos altares colaterais de Santo Amaro, encontramos anjos assentes sobre as linhas das
colunas, talvez por influência de outras obras que os entalhadores desses retábulos tenham conhecido na região.
Os retábulos contam, ainda com apliques de enrolamentos e rocalhas, estas ornadas com muito mais elementos vegetalistas (e figurativos) que todos os demais
retábulos do Estado: folhas, flores, pendentes, guirlandas e botões, demonstrando
uma mudança nos gostos que já apontavam para o neoclassicismo do século XIX.

Conclusão
As poucas igrejas rococós que restam no Rio Grande do Sul, embora possuam
uma unidade de ideais e pensamentos e sejam testemunhas de uma época de
suma importância para o Estado – o período inicial de sua formação – não são vistas como um conjunto que apresenta essa história. Estão, em geral, relativamente
bem conservadas, sem grandes infiltrações, sem muitos ataques de insetos xilófagos, mas ainda muito mal cuidadas, com pinturas equivocadas, em tintas com
purpurina, pinturas em spray e com tintas impermeáveis que não permitem à madeira respirar, em padronagens de cores que não são as originais nem possuem
qualquer relação com o padrão estilístico dos retábulos que abrigam.
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RESUMO
A paisagem é definida pela configuração dos elementos e como estes se apresentam
no espaço, sendo percebidos pelo ser humano através de ao menos um dos
cinco sentidos básicos. Ela pode estar relacionada aos ambientes estáticos, como
edificações ou elementos da natureza como montanhas, assim como aos ambientes
dinâmicos, como o fluxo de pessoas, entre outros. Existem as paisagens em que
predominam as transformações realizadas pela natureza, que são denominadas
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paisagens naturais, porém o foco deste estudo são as paisagens culturais, que
revelam as intervenções humanas realizadas em seu ambiente. Em 1992, a Unesco
adotou o conceito de Paisagem Cultural como uma tipologia de reconhecimento dos
bens culturais, e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) a
regulamentou como um instrumento de preservação do patrimônio cultural em 2009.
Nesse sentido, entende-se que faz parte dessa Paisagem Cultural obras artísticas
urbanas que interferem no contexto das cidades. Assim como outras formas de
arte, os murais artísticos refletem o seu tempo. Desta forma, a definição de arte
mural é vista por diferentes perspectivas de acordo com o período histórico em que
está inserido, apontando para uma produção bastante ampla, tanto tecnicamente
quanto no que diz respeito aos seus temas ou significados. Dentro dessa conjuntura,
é necessário entender o conceito de Arte Pública de modo mais abrangente, não
limitada apenas ao espaço físico, pois está em conjunto com o cotidiano e as relações
socioculturais de uma sociedade. O foco dessa pesquisa direciona-se à análise de
manifestações artísticas presentes nas cidades cosmopolitas onde se percebem a
produção de trabalhos que abrangem desde os tradicionais murais em afrescos,
mosaicos e relevos cerâmicos, até a execução de trabalhos contemporâneos feitos
em concreto armado, grafite, lambes e projeções midiáticas. Ao observar as cidades
de forma analítica, é possível perceber de que maneira as obras interagem e/ou
interferem no modo de vida de quem as observa, além de discutir o contexto ao qual
pertencem. A Paisagem Urbana atualmente abrange diversos tipos de manifestações
artísticas, sejam elas tradicionais ou marginalizadas. Este estudo visa investigar
algumas tipologias murais que habitam as cidades contemporâneas brasileiras
e discutir de que maneira eles se encaixam e interagem com o espaço urbano
circundante, sua relevância como elementos que contribuem para a construção do
patrimônio, pois a Arte Urbana tem a possibilidade de modificar a Paisagem Urbana,
modificando assim também seu Patrimônio, tendo como foco trabalhos que abarcam
tanto conteúdo sociopolítico quanto meramente contemplativo. O trabalho se
desenvolveu por meio de pesquisas bibliográficas e estudos de experiências recentes
que exploram o uso de imagens projetadas em edifícios tanto da cidade de Curitiba
quanto de outras localidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
metrópoles cosmopolitas que se destacam na atualidade.
Palavras-Chave: Arte Mural, Cultura, Imagem efêmera, Paisagem Cultural, Paisagem
Urbana
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mural assumiu configurações diversas na história da humanidade e, mais recentemente, tem se transformado ainda mais, podendo se manifestar tanto por meio
de técnicas clássicas de produção, como adotando um caráter mais híbrido, mes-

A paisagem é definida pela configuração dos elementos e como estes se apresentam no espaço, sendo percebidos pelo ser humano através de ao menos um dos
seus cinco sentidos básicos. Ela pode estar relacionada aos ambientes estáticos,
como edificações ou elementos da natureza tais como montanhas, por exemplo,
assim como aos ambientes dinâmicos, como o fluxo de pessoas, entre outros.
Existem as paisagens em que predominam as transformações realizadas pela natureza, que são denominadas paisagens naturais, porém o foco deste estudo são
as paisagens culturais, ou seja, aquelas que revelam intervenções humanas realizadas em seu ambiente cultural.
Nesse sentido, este trabalho possui como objeto de estudos as distintas tipologias
murais que habitam quatro grades cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Curitiba, procurando discutir a forma como se encaixam e interagem com o espaço urbano circundante, bem como afiançar a sua relevância na
construção do patrimônio, uma vez que se entende que a arte aplicada ao contexto urbano é capaz de alterar a Paisagem Urbana.
Conceitualmente, entende-se por Arte Mural, a obra executada sobre uma parede,
diretamente em sua superfície, ou em um painel montado. Difere-se de outras
modalidades plásticas, por estar vinculada à arquitetura, muitas vezes, não sendo
possível distinguir o que é obra e o que é edifício. Segunda Camargo e Marcos
(2016), na atualidade o conceito de arte mural tende a ultrapassar a forma reducionista como comumente é utilizada, sendo “compreendido como uma arte
que se apropria do espaço público ou privado como meio de informação visual,
um convite à interação, independentemente da técnica ou suporte”.
É preciso ressaltar que a arte mural representa uma prática originada já na produção dos homens do paleolítico superior, afirmação corroborada pelos diversos

clando linguagens. Nesse contexto, vê-se surgirem manifestações artísticas como
o grafite, o stencil, projeções midiáticas, ou até mesmo, todas estas tipologias em
uma só obra, ou melhor, uma só parede.
Pode-se afirmar que toda forma de arte tende a traduzir sua própria época por
meio de múltiplas representações. Diferentes culturas, em diferentes partes do
globo terrestre, procuraram expor ao longo de sua história, suas múltiplas formas
de organização social, suas crenças religiosas, seus diferentes modos de pensar
a própria existência e sua relação com a tecnologia e o espaço a que pertencem.
(CAMARGO, 2007), e é justamente esta heterogeneidade de pensamento que se
pretende evidenciar no desenvolver desta pesquisa.

2. 2. COMPARATIVO DAS TIPOLOGIAS MURAIS NAS
CIDADES
Para melhor compreender a Arte Mural presente nas cidades e particularmente em
metrópoles cosmopolitas tais como São Paulo e Rio de Janeiro, faz-se necessário
primeiramente compreender o conceito de Arte Pública. Fernando Pedro da Silva
(2005, p.22), autor do livro Arte Pública: Diálogo com as Comunidades aponta conceitos como os defendidos por Argan (1992, p.43), que pensa em uma Arte Pública
mais abrangente, não limitada apenas ao espaço físico, mas em conjunto com o
cotidiano e com as relações sociais e culturais de uma sociedade. Portanto, ao observar as cidades desta maneira, é possível identificar particularidades de como a
Arte interage e/ou interfere no modo de vida de seus espectadores.
O infográfico abaixo apresenta distintas tipologias murais, sendo que a primeira
correspondente ao mural do mexicano Siqueiros feito para o Polyforum Cultural
Siqueiros e as demais, representa distintas obras espalhas pelo BRASIL.

vestígios de pinturas parietais encontrados no mundo todo. A partir de então, o
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perceber na obra “Marcha da Humanidade”, pintada para o Palácio do Congresso,
evidente na figura 02.
Com a popularização da Arte como obra estética, surgem também linhas
de pensamento de oposição às regras do belo, o que na maioria dos casos, vem

Esta obra de 4600 m² parece denunciar uma arte que não foi projetada para um

acompanhado de cunho político ou social, de maneira a afrontar os padrões esta-

edifício, mas ao contrário, parece que o prédio foi feito para a pintura, já que con-

belecidos.

tamina tanto a parte interna quanto externa do Polyforum Cultural Siqueiros. Ao
observar suas “escultopinturas”, executadas em paredes que formam um octógo-

Um exemplo claro disso pode ser visto nas obras dos artistas pertencentes ao

no, o observador descobre figuras que impressionam por sua turbulência com-

Movimento Muralista Mexicano cuja produção representou um importante marco

positiva, onde emergem multidões, monstros, cenas de destruição e insurreições,

para a transformação do mural moderno, uma vez que impulsionou a concen-

além de prodigiosos artefatos tecnológicos. O mural parece expor as contradições

tração de forças literárias, artísticas e intelectuais no México pós-revolucionário,

da modernidade.

proporcionando a formação de um clima cultural que atraiu numerosos artistas
dos EUA, Europa e América Latina (CAMARGO, 2008, p. 135).

É importante ressaltar que as obras de Siqueiros, Orozco, Rivera influenciaram
fortemente a produção mural que emergiu em toda a América Latina a partir de

É na produção mural do México que temos um dos movimentos mais represen-

então. No Brasil, promoveu mudanças profundas nas criações murais de artistas

tativos na luta por dar visualidade à identidade cultural de um povo, assim como

como Poty Lazzarotto, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, entre tantos outros.

a sua exploração. O movimento que surge em 1910, ganha unidade ao renegar a
pintura de cavalete de consumo individual, e propor-se como uma arte monumen-

Além disso, ao se centrar a atenção no grafite, arte cada vez mais difundida pelo

tal e heroica com o objetivo de exaltar os valores nacionais na luta por melhores

mundo, percebe-se que muitos de seus artistas se destacam justamente pela di-

condições de vida, apresentando uma arte para todos, realmente pública, ao lado

mensão social de suas produções. O britânico Bansky, por exemplo, por meio de

da produção e da comunicação de massa (MICHELI, 1985).

uma arte ‘underground’ espalha pelas cidades obras que refratam críticas ácidas
ao modo de vida vigente, ao capitalismo, a globalização descontrolada e a perda

A exposição de grandes murais em ambientes públicos, tratando da história e

de valores que a sociedade atual cultua e replica cada vez mais.

de suas crenças mitológicas e questões políticas é o que impulsiona a arte mural
mexicana como arte para as massas, onde a população é capaz de se reconhecer

Diversos autores afirmam que o início do uso da Arte Mural como críti-

no elemento representado e o popular assume um significado fora da esfera min-

ca social ou protesto se deu de maneira mais representativa com o Movimento

imalista costumeira.

Muralista Mexicano, porém, no presente momento, é a tipologia que mais cresce
dentre aquelas discutidas neste estudo.

David Alfaro Siqueiros (1896-1974) serve como um excelente exemplo dessa produção. Associado à ação política no México, manteve sempre um conteúdo social

A partir disso é possível fazer uma breve análise da concentração dessas

revolucionário. O artista alcançava seus ideais plásticos, realçando o volume das

tipologias nas cidades contemporâneas e demonstrar como elas se apresentam.

figuras humanas e dando-lhes um vigoroso movimento, como é possível de se

As cidades selecionadas para análise foram Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte.
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2.1. CURITIBA
Na cidade de Curitiba percebe-se a predominância de Arte Mural nas técnicas de
cerâmica, concreto aparente e um considerável crescimento de produções em
Grafites e lambes. As técnicas mais tradicionais dessa arte, em sua maioria, são
meramente estéticas e contemplativas, porém algumas como no caso do mural
O Saneamento Básico de Poty Lazzarotto (Figura 02), trazem à tona temas sociais,
podendo conter críticas implícitas ou não. No caso dos Grafites essa lógica se inverte, vemos de maneira mais comum, obras com cunho mais crítico e uma arte
mais politizada, e que muitas vezes é feita na ilegalidade, fato que não descarta
sua importância na Arte Pública Contemporânea. Além das obras do consagrado
Poty Lazzarotto, a cidade possui em seu acervo também obras de artistas como
Franco Giglio e Rogério Dias.
Ao estudar o Grafite e os Lambes, verifica-se que é crescente o número de artistas
que aderem a grupos coletivos, fazendo parcerias para execução de seus projetos.
Um exemplo disso é o coletivo Cosmic Boys, que possui um mural na fachada no
antigo Cine Condor no centro da cidade de Curitiba. (Figura 02). Pode -se notar que
ao longo dos últimos 5 anos o número de artistas e obras voltadas à arte pública
urbana tem aumentado significativamente e o reconhecimento e admiração em
relação a suas obras também. Um exemplo disso é a sequência de murais que
deu vida a uma esquina até então marginalizada na rua Brasilio Itiberê e que hoje
celebra um pouco da Arte Mural contemporânea de Curitiba.
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A forte linha ideológica do grafite em São Paulo está quase sempre atrelada a
injustiças e desigualdades sociais, a militância das minorias ou o simples fato de
competir com um grupo rival pelo espaço conquistado. Seja qual for o viés ou a
intenção por trás da expressão cultural, ela reflete suas consequências e difunde
seus pensamentos diante da sociedade que a absorve, concordando ou não, a
arte te leva à uma reflexão a respeito dos assuntos ali discutidos.

2.3. RIO DE JANEIRO
Ao analisar a produção mural contemporânea na cidade do Rio de Janeiro, vem à
tona a criação recente do artista Eduardo Kobra, desenvolvido para o Boulevard
Olímpico, localizado na nova zona portuária da cidade como parte de uma iniciativa para promover os Jogos Olímpicos Rio 2016 (Figura 02.)
O artista escolheu como motivo temático a fisionomia de povos indígenas nativos dos cinco continentes, grafitados em uma área vertical que totaliza 2,6 metros quadrados. Como de costume, Kobra explora um efeito visual onde formas
orgânicas contrastam com figuras geométricas de modo harmônico, resultando
em um trabalho intensamente colorido. Assim, a homenagem a diferentes etnias
mundiais assume um caráter decorativista de forte apelo visual, capaz de atrair
multidões para observá-lo.
Seguindo uma linha onde o caráter contemplativo assume o primeiro plano, podese citar também os murais desenvolvidos pelo artista carioca Bruno Big. Grafiteiro

2.2. SÃO PAULO

que, como o Kobra, tem na alegria cromática uma marca registrada, além de ex-

Por ser uma metrópole global e uma cidade cosmopolita, São Paulo é palco de dis-

Assim como nas outras cidades citadas, é possível perceber a diversidade na pro-

tintas tipologias de arte mural, no entanto, os grafites executados nas fachadas ce-

dução artística local, um exemplo disso é a região da Lapa, onde há a presença

gas dos seus edifícios se tornam extremamente pregnantes no dia-a-dia de quem

de trabalhos feitos em mosaico como na escadaria Selaron, e grafites espalhados

passa por suas ruas e baixios dos viadutos espalhados por toda a cidade. Em São

pelos muros da região e também do centro histórico.

plorar o movimento das linhas sinuosas e a sensualidade do corpo feminino.

Paulo, de forma mais intensa do que em Curitiba, percebe-se o cunho crítico-social
de seus murais, que em grande parte sofrem também intervenção do picho, o que
algumas vezes até complementa a obra.
210
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2.4. BELO HORIZONTE
Na capital mineira é possível ver muito presente a Arte Mural, por meio de Grafites
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possibilitando que se olhe de modo diferente , percebendo o mundo
através de suas manifestações cotidianas, caracteriza um processo
educativo que transcende a lógica do raciocínio científico, ao
oportunizar a percepção sensível. (BRANDÃO,SCHMIDT, 2008)

nos muros e viadutos, murais cerâmicos como o da Igreja de São Francisco de
Assis na Pampulha, mas não há tanta predominância da questão social, exceto
em lugares específicos de intervenção, como as universidades, onde são vistos
lambes de protesto e grafites em stencil manifestando as mais diversas opiniões.

Dessa forma, percebendo as diferentes interpretações e exercitando novos ol-

Em relação ao intuito da Arte Pública em Belo Horizonte, foi possível notar ao lon-

os questionamentos sobre a intenção do artista, a visão do observador e a inter-

go do aprofundamento dessa pesquisa que o crescimento da arte mais politizada

ação com a paisagem, fatores que estão em constante mudança. A arte como ex-

e ideológica se faz muito presente nos últimos anos, diferença que pôde ser no-

pressão visual e simbólica, é capaz de revelar os pensamentos de sua cultura e sua

tada entre o ano de 2016, 2017 e 2018. Essa influência normalmente é percebida

sociedade, assim como aconteceu com as pinturas rupestres que expressavam o

pela mudança no panorama nacional e suas instabilidades, que acabam por influ-

estilo de vida e o cotidiano de seus autores e também os grafites de pompeia, que

enciar as produções intelectuais artístico-culturais.

buscavam debater a cultura urbana e suas manifestações.

3. ARTE MURAL: CONTEMPLAÇÃO, CRÍTICA SOCIAL OU
EFEMERIDADE?
Partindo do pressuposto de que o espaço urbano está suscetível a diferentes interpretações e percepções, e que cabe a Arte fragmentar e traduzir toda essa efemeridade, as mudanças realizadas e a vida cotidiana são transmitidas por meio
de manifestações artísticas, onde o autor tem a possibilidade de demonstrar suas
inquietações, seu olhar, transformando-os em objeto, sendo passível de transformação de acordo com os olhares e percepções distintas de cada indivíduo que as
observa.

Na busca de desvelar novas significações e procurar outras formas
de entender o mundo, pode-se dizer que a apreensão dos contextos
sociais, pela via do olhar estético-crítico, é um modo de construir
uma bagagem de conhecimento significativos capazes de tornar os
envolvidos no processo em sujeitos conscientes da realidade e do
seu grupo social. Desenvolver as capacidades sensíveis e cognitivas

212

hares em relação às manifestações socioculturais do século XXI, é que entram

Através da fotografia inicia-se uma valorização dessas diferentes tipologias do
mural como forma de expressão estética, espontânea e autêntica, como se pôde
perceber na produção do fotógrafo Brassai na década de 1940-60, ao produzir
um livro sobre o tema dos Grafites. Atualmente, é através da fotografia que se
quebram as barreiras físicas e a arte é transmitida através de todo o mundo, possibilitando “conhecer locais, culturas e obras de arte” no conforto de suas casas.
Esse aprendizado é destacado no trecho a seguir do texto intitulado ‘’Restauração
do Patrimônio Histórico: uma proposta a formação de agentes difusores’’, onde os
autores definem que:

Aprender por meio do olhar não é necessariamente simples, mas é
uma possibilidade de enriquecer a experiência do conhecimento do
mundo material e imaterial. Desenvolver a habilidade de observação
e interpretação dos objetos auxilia na compreensão do mundo.
O treinamento da observação pelos bens culturais é uma fonte
riquíssima para o educador, desde que ele defina claramente os
objetivos da observação. (BARROS; BARROS; MARDEN, 2013, p.162)
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A partir de fotografias das diferentes tipologias da Arte Mural, presentes no cotidiano atual, surgiu a ideia da criação de uma imagem onde conceitualmente,
apesar de serem categorizadas e terem suas particularidades e diferenças, na paisagem urbana coexistem, e pelo olhar do observador elas podem se sobrepor,
tornando-se uma só. (Figura 01)
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4. ARTE COMO ELEMENTO DO PATRIMÔNIO
Segundo texto de Tatyana Mabel (2006), publicado na página Substantivo Plural e
que tem como foco a exposição “Séculos XX e XXI – Acervo do Governo do RN” que
ocorre na Pinacoteca do Estado, a autora fala a respeito da arte como Patrimônio
Público e defende que a aquisição, a guarda e divulgação são fundamentais para
preservação das expressões mais representativas do pensamento criativo das
culturas destacando a importância do acervo público e o papel desempenhado
pelo Estado no fomento ao Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico do seu povo.
Alguns questionamentos pertinentes a esse tema são por exemplo a importância
que essas obras ganham quando se tornam parte do patrimônio público e como
se constituíram e se constituirão como marcos da cultura, das artes e da história
do seu tempo, interferindo assim, no seu espaço circundante e criando modificações na paisagem urbana.
É possível perceber que há dificuldades e instabilidades constantes no contexto
atual no âmbito das Artes e da Cultura, visto que grandes crises financeiras prejudicam o incentivo e o investimento nessas áreas, porém em alguns casos vemos
mudanças sendo feitas, como relatado no texto de Martin Grossmann (2011), publicado no site Fórum Permanente.

Figura 01 – A coexistência das diversas tipologias da Arte Mural na Paisagem Urbana
Fonte: Acervo da Autora

Com a construção dessa imagem é possível retratar a situação atual da paisagem
cultural urbana, onde elementos de tipologias, intenções, ideologias e temáticas
completamente distintas podem criar uma grande obra de arte, que pode-se
definir como elemento pertencente ao Patrimônio Cultural do país, assunto que
será discutido no capítulo seguinte.

214

No entanto assistimos, recentemente, significativas transformações e
intervenções nessa frágil, mas extremamente fértil, paisagem cultural
como, por exemplo: a ampliação e renovação dos equipamentos
culturais, em grande parte facilitada e financiada pelas Leis de
Incentivo à Cultura e por outros fundos públicos e privados; a criação
e o fortalecimento de instituições privadas de representação oficial da
cultura, tanto no âmbito nacional como no internacional; o surgimento
e crescimento de instituições culturais atreladas a grandes corporações
financeiras; a existência de tentativas e casos esparsos que buscam
atualizar e renovar a linguagem arquitetônica e simbólica relacionada
a aparelhos culturais em nossos tempos, como museus, centros ou
institutos culturais.
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A Indústria da Cultura Brasileira vem sofrendo diversas modificações de maneira

a Paisagem e podendo transformá-la em Patrimônio Cultural, tendo a Arte como

complexa e vulnerável pois passa por um momento de transição, onde está sujeita

elemento integrante ao Patrimônio.

não só às idiossincrasias das antigas estruturas institucionais, como também às
exigências e desafios de uma situação contemporânea que demanda a internacio-

Além disso, a Arte é elemento contribuinte na formação acadêmica e con-

nalização e profissionalização das atuações culturais satisfazendo as demandas

tribuindo também para difundir a Educação Patrimonial. É possível notar tal con-

e exigências dessa “indústria” de maneira a atingir de maneira mais abrangente

tribuição na publicação em que o IPHAN (2004) define “Educação Patrimonial:

a população local assim como poder atingir também a população mundial como

Histórico, conceitos e processos”,

um todo.

“(…) a 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.”

Ferramentas como o Fórum Permanente, visam fomentar discussões a respeito
do Patrimônio Público e Privado, utilizando-se de eventos presenciais ou na esfera
virtual, o Fórum pode ser definido como:
O Fórum Permanente: Museus de Arte; entre o público e o privado
propõe-se, nesse contexto mutante e flutuante propenso mais para
o desarranjo do que para a consolidação de políticas e programas
culturais capazes de gerar resultados a médio e longo prazo, a
promover a interação dos vários interesses e atuações positivas e
transformadoras associados a esse sistema. Tendo como pano de fundo
não só o contexto territorial brasileiro, mas também o internacional, a
sua intenção prioritária é a de se tornar uma dimensão compartilhada
para instituições culturais, seus dirigentes, corpo técnico e demais
sujeitos que direta ou indiretamente, conformam esse campo cultural.
Como uma plataforma para a discussão crítica e também uma espécie
de museu virtual, o Fórum pretende, portanto, gerar reflexões e ações
em torno do papel do Museu de Arte em tempos de espetacularização e
virtualização da cultura. Este é o objetivo-chave, mas há, no entanto, um
objetivo subliminar e formativo: o de contribuir, de forma significativa
e mobilizadora, para o amadurecimento do contexto político-cultural
das artes visuais em nosso país, por meio do incentivo de intercâmbios
culturais, dentro e fora de suas fronteiras nacionais. (GROSSMANN,
2011)

Pode-se afirmar que por meio das manifestações culturais e do fazer artístico está
presente a aprendizagem intermediada através das relações interpessoais, e atualmente com as áreas de estudos artísticos relativos à aprendizagem, têm-se
como aspecto influenciador a compreensão acerca dos fatores culturais e suas
repercussões na sociedade, elementos que possam ser atribuídos às experiências
esteticamente significativas de diferentes âmbitos, como diferenciais para o campo da aprendizagem, ratificando que o conhecimento também é socialmente edificado pelas e nas interações humanas, destacando ainda mais o papel da Cultura
na construção do Patrimônio.
O princípio da educação Patrimonial está previsto no artigo 225, VI, da Constituição de 1988, e visa promover a gestão patrimonial de maneira a envolver a comu-

É a partir de discussões e análises minuciosas a respeito desse tema que se per-

nidade, pois ela possui também responsabilidade diante da salvaguarda destes

cebem os impactos da Arte Urbana no cotidiano e a sua interferência modificando

bens.
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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 dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...]
Portanto, é imprescindível que juntamente à evolução da educação, das manifestações culturais e da sociedade, sejam propostas estratégias de educação patrimonial desde o início da vida acadêmica, onde juntamente com o amadurecimento
intelectual e social, possa existir a preocupação em preservar e conservar elementos que tiveram, tem ou poderão ter relevância e importância seja ela histórica,
social ou apenas estética.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da pesquisa ainda se mostrar como um ensaio, uma vez que se encontra em construção, é esperado que os dados obtidos nas pesquisas de campo e
pesquisas de opinião, juntamente ao avançar dos levantamentos bibliográficos e
da fundamentação teórica, contribuam para que se exponha a real contribuição
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para uma formação cultural enriquecida, pois a cultura é tão fundamental para
a sociedade quanto a educação, e a saúde, é o que diversos autores discutem,
a necessidade de contextualizar a sociedade diante daquele monumento, obra,
ou bem imaterial. Como cita em relato uns dos autores do livro ‘’Restauração do
Patrimônio Histórico’’:
É necessário fazer com que as pessoas se apropriem do patrimônio
que lhe pertence, que se sintam realmente ‘’donos’’, conhecendo sua
história e se sentindo parte dela (como fruidores e participantes ativos),
com a responsabilidade de transmiti-la às próximas gerações [...] seguir
as normas técnicas, as orientações das cartas patrimoniais, aprovar
projetos nos órgãos de tutela do patrimônio histórico é obrigação, fazer
com que a população compreenda e atue é educação [...]. (MARDEN,
2012, p.151)
É a partir dessa imersão cultural e na emergência da individualidade que se leva o
ser humano a compreender o meio em que está inserido e sua interação com os
elementos e manifestações culturais que o rodeiam.

da Arte Mural, independentemente de sua tipologia ou assunto tratado, na ressignificação dos espaços no qual foi instalada, assim como na sua interação com
a sociedade e a paisagem urbana, interferindo na conservação e preservação do
Patrimônio Cultural.
Além da categorização das tipologias de mural presentes no mundo contemporâneo, este estudo possibilitou analisar também a interação do ser humano com a
Arte e a Paisagem Urbana, interferindo, ou apenas coexistindo junto a elas. Através disso, será possível intervir no modo como as pessoas observam a Arte em
suas cidades, e talvez até incentivá-las a exercitar o seu olhar analítico, de maneira
a perceber melhor o mundo em que vivem e fazer parte, contribuindo para sua
preservação e disseminação ao longo do tempo.
Após este estudo, fica claro a importância da Arte e da Educação Patrimonial andarem sempre juntas, pois uma fortalece a outra, expandindo e contribuindo
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modernização dessas cidades, infligido por agentes locais e levado à cabo, algumas
vezes, por expoentes da arquitetura moderna nacional, como Oscar Niemeyer. Com
o mesmo intuito com que se colocava nas capitais – simbolizar um estado forte e
em franco desenvolvimento – a arquitetura moderna foi levada às cidades coloniais
mineiras quando as mesmas já eram consagradas como patrimônio nacional
através do instrumento do tombamento. De fato, a constituição de um conjunto de
retóricas de preservação e a consolidação do Movimento Moderno no Brasil estão
intrinsecamente conectados, sendo que a inserção de exemplares do repertório
moderno nas cidades do interior mineiro merece uma investigação aprofundada,
sobretudo em relação ao processo de construção de uma identidade brasileira.
Metodologicamente, este artigo estrutura-se em três módulos temáticos: O primeiro
discorre sobre a tessitura histórica dos vínculos entre o processo de preservação dos
conjuntos urbanos do interior mineiro e a consolidação do movimento moderno no
Brasil. O segundo discorre sobre casos emblemáticos que ilustram os embates em
torno da implantação de exemplares de arquitetura moderna em três conjuntos
tombados em 1938: Ouro Preto, São João del-Rei e Diamantina. Já o terceiro destaca
a emergência de conservação de exemplares que se encontram em processo de
subutilização e arruinamento, modificados quanto à concepção projetual ou ainda
consagrados como ícones excepcionais. Em suma, o trabalho contribui para o debate
sobre os desafios da preservação da arquitetura moderna nas cidades históricas do
interior mineiro e suscita uma série de questões que perpassam por diferentes fatores
- desde econômicos e técnicos, até ideológicos e éticos.
Palavras-chave: modernismo; patrimônio; cidades coloniais mineiras.

Rodovia BR 494, km02, Colônia do Bengo, CTAN, CEP: 36.301-360, Prédio Reuni, Sala 3.03RE.
bispo.alba@gmail.com

RESUMO
A função simbólica e política da produção da arquitetura moderna no Brasil permeou
não apenas os grandes centros, mas disseminou-se pelos interiores do país. Nas
cidades coloniais mineiras, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN, a implantação da arquitetura moderna refletiu o desejo de
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1 Da sagração do colonial mineiro à (auto)consagração
da arquitetura moderna
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As primeiras décadas do século XX no Brasil são marcadas por um intenso campo
de liça pelo mercado arquitetônico entre três grupos - neocoloniais ou tradicionalistas, acadêmicos e modernos (Cavalcanti, 2006, p.15). A partir da criação do
SPHAN os modernos assumem um papel protagonista no campo da arquitetura e

A constituição do campo do patrimônio no Brasil e a consolidação do movimento

urbanismo sobretudo ao adotar uma série de ações que irão contribuir para a con-

moderno no país são duas faces da mesma moeda, pois convergem tanto em sig-

solidação do movimento moderno no Brasil, em que identificamos três estratégias

nificado quanto em relação aos agentes envolvidos e servem a um mesmo ideal

principais: 1) associar as particularidades de simplicidade, singeleza, economia

político de criação de uma identidade nacional capaz de legitimar as ações do

construtiva e sobriedade da arquitetura colonial brasileira com a estética mod-

estado no período a que se convencionou chamar nacional-desenvolvimentista.

erna que também traduziria tais características, através de uma arquitetura ra-

Durante a chamada Era Vargas (1937-1945), os modernos vão assumir o controle
do campo ao atuar em consonância ao discurso nacionalista do governo federal,
especialmente a partir de 1937 com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – SPHAN, atual IPHAN. O órgão passa a eleger e tutelar um
conjunto de bens culturais de características estéticas singulares e representativas da noção idealizada de uma nação brasileira e, paralelamente, contribui para
a afirmação do movimento moderno como linguagem estética, pois grande parte
dos técnicos e gestores do recém-criado SPHAN eram intelectuais participantes de
vanguardas artísticas, marcados pelos ideais do movimento antropofágico e pela
arquitetura moderna enquanto produção técnica e estética.
A identidade nacional estaria forjada a partir das primeiras manifestações consideradas genuinamente nacionais, enquanto produzidas em território nacional,
com expressões próprias e livres de modismos internacionais, e seria buscada
em expedições de reconhecimento pelo interior do país. O grupo responsável por
essas expedições e reconhecimentos foi capaz de estabelecer um elo entre certas
expressões do passado e certas manifestações de vanguarda que estavam sendo
por ele produzidas. Entre esse passado eleito, e o então presente, reconheceram
características similares capazes de autenticar uma identidade, não sem deixar de
fora outras manifestações artísticas que, apesar de também produzidas em território nacional, faziam parte de um passado muito imediato ao qual se desejava

cional, pura, sóbria, elegante e sem ornamentações desnecessárias; 2) repugnar
os movimentos artísticos do século XIX, principalmente as correntes historicistas
europeias, o neoclassicismo, o ecletismo e também o neocolonial brasileiro, pois
seriam resultantes de meras reproduções ou importações de estilos estrangeiros,
portanto, não genuinamente nacionais; 3) autenticar raízes e tradições nacionais associadas à arquitetura das cidades coloniais do interior mineiro, pois teriam
sido intocadas ou menos contaminadas pela cultura internacional, pelo gosto
estrangeiro, pela arte erudita ou importada, portanto, estes conjuntos urbanos
eram representativos de um engenho artístico genuinamente brasileiro.
Enquanto esse projeto de passado era gestado, o Brasil apresentava ao mundo
sua nova arquitetura, em consonância com o mais avançado movimento internacional. A arquitetura moderna brasileira afirma-se como linguagem nacional a
partir dos anos 1930 e consagra-se nas décadas de 1940 e 1960, internacionalmente a partir da exposição do Pavilhão Brasileiro projetado por Lucio Costa e
Oscar Niemeyer na Feira Mundial de Nova Iorque de 1939-1940; da exposição
e publicação do catálogo Brazil Builds organizados pelo Museu de Arte Moderna
(MoMA) de Nova York em 1943; dos números especiais dedicados ao Brasil nas
revistas europeias The Studio (1943), L’Architecture d’Aujourd’hui (1947, 1952, 1960,
1964), Architectural Forum (1947), The Architectural Review (1954), Nuestra Arquitectura (1960) e Zodiac (1960) (Xavier, 1987 apud SEGAWA, 1999, p. 107).

negar e opor.
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Nacionalmente, a consagração se processa através de publicações que difundiam

Durante o período que Lucio Costa esteve à frente da Divisão de Estudos e Tom-

as principais obras-primas - com destaque para a sede do MES/MEC, o conjunto

bamentos - DET do SPHAN, de (1937 a 1972), não por acaso, as obras modernas

da Pampulha e os projetos de Oscar Niemeyer para Brasília - mas, especialmente,

começam a ser reconhecidas como patrimônio, principalmente aquelas concebi-

por meio de tombamentos empreendidos pelo SPHAN entre as décadas de 1940

das entre 1928 e 1960, no “período clássico” da arquitetura moderna brasileira

e 1960. Vale salientar que o órgão surge em 1937 e as primeiras ações de acau-

(CAVALCANTI, 2001). Na prática, Lucio Costa e o grupo de intelectuais da vanguar-

telamento de obras da arquitetura moderna brasileira ocorrem efetivamente em

da moderna que compunham o SPHAN,

1947, ou seja, exatamente dez anos depois da criação do SPHAN, quando a política
de tombamento encontra-se instalada.
É no estado de Minas Gerais, que apoiou a Revolução de 1930 e levou Getúlio Vargas ao poder que, não por acaso, o SPHAN promove o tombamento dos primeiros
conjuntos urbanos, em 1938, incluindo sete núcleos históricos no interior mineiro:
São João del-Rei, Serro, Tiradentes, Mariana, Sabará, Ouro Preto e Diamantina.
Durante a chamada «fase heroica” do SPHAN, no período de 1938 até 1967, Minas
Gerais concentra o maior número de conjunto urbanos tombados. (FONSECA,
2005; RUBINO, 1996).
Nesse processo, cabe ressaltar o cuidado pessoal com Minas Gerais do presidente
do órgão, o jurista mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, pois esse estado teria
“aos olhos do SPHAN, não apenas o acervo mais rico do país, como também uma
proto-história da preservação” tendo em visto que “a rainha Maria I expediu uma
ordem régia, em 1790, solicitando que se registrassem monumentos arquitetônicos do ciclo do ouro”. (RUBINO, 1996, p. 101).
Assim como houve uma prevalência da arquitetura colonial barroca de Minas
Gerais para a constituição do passado, os primeiros tombamentos de obras da
arquitetura moderna consagram um quadro muito específico, caracterizado por
certa hegemonia geopolítica e estética da Escola Carioca e que desconsidera outros exemplares expressivos da diversidade cultural do movimento moderno brasileiro, concentrando-se “nas obras realizadas entre as décadas de 1920 e 1960
por Niemeyer, Costa, Reidy, M.M.M. Roberto e Burle Marx” (ANDRADE JÚNIOR; ANDRADE; FREIRE, 2009, p. 5)
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(...) fizeram do tombamento uma instância de auto-consagração – pois
este é sempre uma medida de proteção e consagração – ao inscrever
suas próprias obras. E ao inscrever os marcos modernos criados
por eles, deixaram de lado obras do mesmo período ou do período
imediatamente anterior (Rubino, 1996, p. 105).
Os mesmos arquitetos que compunham o quadro técnico inicial do SPHAN - Lucio
Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis, Alcides da Rocha Miranda e Renato Soeiro - além do diretor Rodrigo M. F. Andrade, a secretária Judith
Martins e o desenhista Paulo Thedim Barreto (CAVALCANTI, 2006, p. 109), serão
responsáveis pelo desenvolvimento de critérios e obras de intervenção nos conjuntos urbanos tombados no interior mineiro.
A tessitura histórica dessas relações antagônicas - nas quais os modernos conquistam o polo do passado e assumem o polo do futuro (CAVALCANTI, 2006, p.
106) revelam diferentes posicionamentos e embates sobre a implantação de edificações modernas nas cidades históricas de Ouro Preto, Diamantina e São João delRei, ressaltando a função simbólica e política da arquitetura moderna nas cidades
coloniais mineiras tombadas.

2 Inserção da arquitetura moderna nas cidades
históricas de Ouro Preto, Diamantina e São Joao delRei: casos emblemáticos
A adoção e implantação de exemplares em arquitetura moderna nas três cidades
analisadas - Ouro Preto, São João del-Rei e Diamantina - constitui, quase sempre,
229
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um embate entre SPHAN e membros da sociedade local, sobretudo aqueles ligados às elites comerciais e políticas. Nessas cidades, o estilo moderno vinha suprir
o desejo de desenvolvimento e progresso e esteve ligado, não raras vezes, a obras
urbanas, também de modernização, ou a instituições públicas que desejavam igualmente modernizar-se. A verticalidade, a monumentalidade e a modernidade
arquitetônica eram associadas a uma imagem de cidade desenvolvida e antenada
aos progressos da época.
O caso emblemático da construção do Grande Hotel no centro histórico de Ouro
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principais movimentos da cidade uma contrafação, ou...um arremedo
“neocolonial” sem nada de comum com o verdadeiro espírito das velhas
construções.
Ora, o projeto do O.N.S, é uma obra de arte e não deverá estranhar a
vizinhança de outras obras de arte, embora diferentes, porque a boa
arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de
qualquer período anterior, o que não combina com coisa alguma é a
falta de arquitetura. (Memorando de Lucio Costa de 1939 IN: COMAS,
2010b)

Preto, entre 1938 e 1940, ilustra o posicionamento do recém inaugurado SPHAN
frente aos desafios de elaborar um projeto arquitetônico que respondesse os an-

Além disso, o SPHAN preocupou-se ainda em camuflar o volume moderno pais-

seios de exploração turística do governo mineiro mas “de modo que a nova con-

agisticamente através dos jardins concebidos por Burle Marx, criando-se uma

strução fosse compatível com a arquitetura antiga” (Cavalcanti, 2006, p.109).

massa vegetativa que funcionava como um pano de fundo uniforme para destacar
a monumentalidade da Casa dos Contos e diminuir o impacto do volume do Hotel,

A construção do Grande Hotel em 1940, projeto realizado por Oscar
Niemeyer sob as rédeas curtas controladas por Lúcio Costa, apresenta
uma inovação significativa no lide com o terreno íngreme: o uso de
pilotis. Contudo, até mesmo neste aspecto temos uma aliança entre o
novo e o tradicional. Assim como a rigidez da construção em concreto
armado é amolecida por varandas, telhado de água única e guardacorpos munidos de cobogó, os estreitos e altos pilares que erguem no
ar parte do edifício são compensados pela plataforma sustentada por
poderosa parede de pedra aonde deita a outra parte do hotel. (GUERRA,
2012)
Visando obter a melhor implantação do hotel ao terreno da encosta, sem comprometer a monumentalidade da Casa dos Contos, bem como dialogar com o
conjunto tombado e associar elementos da arquitetura colonial e moderna, o projeto desenvolvido por Niemeyer sofre diversas adequações em atendimento às
recomendações de Lucio Costa, que defende a inserção da obra moderna:
A reprodução do estilo das casas de Ouro Preto só é possível hoje em
dia, a custa de muito artifício. Teríamos ou uma imitação perfeita
e o turista desprevenido correria o risco de... tomar por um dos
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sobretudo a partir da visão do pedestre.
Entretanto, a obra é alvo de muitas críticas, sobretudo dos tradicionalistas, como
José Marianno: “Essa gente que induziu o ministro Capanema a encampar doutrinas antinacionalistas de Le Corbusier é a mesma que impôs à legendária Vila Rica
um hotel moderno, com balcões de cimento e cobertura lajeada” (Cavalcanti,
2006, p. 103). As reprovações à proposta revelam as disputas por um campo de
atuação dos modernos nas cidades coloniais em que a inserção do hotel projetado por Niemeyer demarca “a consolidação do grupo como dominante no campo
arquitetônico e o fortalecimento do pensamento moderno na imposição de seu
próprio universo simbólico na preservação dos bens culturais no Brasil, tratados
como a sua descendência legítima” (Cavalcanti, 2006, p.106) ou como aponta Campofiorito (1985): “Descobrindo o Brasil de novo, forjaram o próprio passado”.
Vale ressaltar que a elevação da cidade de Ouro Preto como monumento nacional se deu antes mesmo da criação do SPHAN, por meio de Decreto presidencial,
em 1933, ou seja, no mesmo ano da Carta de Atenas resultante da IV reunião do
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM sobre o tema “A Cidade
Funcional” que discute uma nova arquitetura e urbanismo, renegando as her231
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anças do passado e considerando que as novas edificações no centros históricos

mente, os volumes modernos, sobretudo nas inserções modernistas de Niemeyer

não deveriam ser adaptações estilísticas de obras do passado, mas criações con-

em Diamantina: Hotel Tijuco; Faculdade de Odontologia, atual Universidade Fed-

temporâneas que se afirmavam modernas, por vezes, desconsiderando o ambi-

eral do Vale do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM; Escola Júlia Kubitschek; e a Praça

ente preexistente. A luta dos modernos pela preservação do patrimônio era uma

dos Esportes. Essas obras, construídas na década de 1950, quando Niemeyer já

tendência “contrária às recomendações dos encontros internacionais dos próprios

possuía reconhecimento nacional e internacional, não tiveram nenhuma negativa

modernistas”, entretanto, no caso do Brasil, eram “os arquitetos modernistas, em

ou foram objeto de remodelação por parte do SPHAN, como aconteceu com pro-

particular, que preconizavam a conservação do patrimônio histórico e dela partic-

jetos apresentados por arquitetos não consagrados, como veremos mais adiante.

ipavam, associando a criação contemporânea à preservação. (KÜHL, 1998, p.202)
É importante mencionar que, nesse momento, Niemeyer trabalharia na construção da paisagem moderna de Diamantina em um contexto de modernização
desejada por Juscelino Kubitschek, que pretendia “dinamizar sua cidade natal e
construir uma mentalidade modernista para o país” (Brandão, 2002, p. 69-90).
A política estava forte e trazendo grandes vantagens para Diamantina,
pois começava a elevar-se nosso conterrâneo e grande amigo de sua
terra natal, o então deputado Juscelino Kubitschek de Oliveira. A nossa
cidade começou a progredir assustadoramente e obtinha tudo com
facilidade. (SANTOS, 1963, p. 78 apud GONÇALVES, 2010, p. 155).
De fato, a implantação das obras de Niemeyer na área tombada de Diamantina
– Hotel Tijuco e Faculdade de Odontologia – bem como no entorno – Escola Júlia
Kubitschek e Praça dos Esportes – não representou nenhum embate com o órgão
de preservação.

Figura 01: Inserção do Grande Hotel em Ouro Preto. Foto: Abilio Guerra. Fonte:
GUERRA, 2012.

No caso das obras modernas em Diamantina, de autoria de Oscar Niemeyer, é
evidente a estratégia de intervenção por contraste, promovendo uma distingüibilidade entre as edificações antigas e as construções modernas, destacando a
edificação nova em meio ao ambiente preexistente. Diferentemente do caso do
Grande Hotel de Ouro Preto, não houve preocupação em camuflar, paisagistica-
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Figura 02: Moderno em Diamantina. Foto: Eurípedes Neto. Fonte: https://
euripedesneto.myportfolio.com/estrada-real-01. Acesso em 16.08.16. Edição: Alba
Bispo

233

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Entretanto, quando se tratava de obras de arquitetos não renomados, as orien-

vam no órgão, que seriam os únicos “capazes” de fazer “a boa arquitetura” - con-

tações do órgão de preservação iam no sentido oposto, buscando reconstitu-

forme expressão de Lucio Costa. Tal fato parece legitimar ainda mais a “autocon-

ições no chamado “estilo patrimônio”. Os arquitetos modernistas que atuaram no

sagração” apontada por Rubino (1996).

órgão, como Lucio Costa e José de Souza Reis, defenderam, em linhas gerais, que
para as grandes obras deveria predominar a intervenção em contraste, ao passo

Em mais de um caso, obras de maior vulto – nas quais, então, deveria se trabalhar

que para as pequenas ou de arquitetura menor, deveria adotar-se o critério da re-

a intervenção por contraste – foram desaprovadas pelos arquitetos modernos

constituição estilística. Na fala de José de Souza Reis, “para os grandes projetos, as

do órgão e tiveram seus projetos refeitos para adequarem-se ao “estilo patrimô-

eventuais grandes estruturas deveriam corresponder à arquitetura da atualidade

nio”. Em Diamantina, o SPHAN alterou o projeto para a nova sede regional do

e aí buscar o ‘saudável confronto’. Porém nas pequenas operações, na arquitetura

Departamento Nacional dos Correios e Telégrafos, a ser construído na cidade,

mais simples, nessa se deveria buscar a reconstituição” (fala de José de Souza Reis,

para que não rompesse “a harmonia e o encanto antigo” do conjunto urbano, pois

segundo entrevista de José Pessoa In: GONÇALVES, 2010, p. 166).

não eram permitidos “prédios com fachadas obedecendo à arte nova” (ANDRADE,
1942 apud GONÇALVES, 2010, p. 110). À “arte nova”, Rodrigo Melo Franco de An-

Lucio Costa, apesar de desaprovar o pastiche, ia na mesma linha de pensamento,

drade referia-se ao Art-Decò, estilo muito usado pelos Correios e Telégrafos na

argumentando que “a experiência levou a distinguir os critérios” conforme explica

primeira década do século XX.

numa entrevista:
Tampouco se seguiu uma conduta única de atuação em relação às obras de menor
Acho que se o prédio é encravado em um renque de casas
contínuas, por exemplo, numa rua, me parece que o critério deve ser
fundamentalmente submetê-lo à vizinhança, de uma forma discreta,
mas obedecendo àquela modulação, àquela maneira, porém sem
cair na caricatura do pastiche. Em outros casos, quando há mais
possibilidades, deve integrar-se na ambientação, com muito mais
liberdade para fazer uma coisa contemporânea, como é o caso do
Grande Hotel de Ouro Preto (Entrevista de Lucio Costa publicada
originalmente no Boletim do IBPC, em 27/02/1992, concedida para
Lauro Cavalcanti e Cláudia Coutinho. In: NOBRE, 2010, p. 221-222).
Ainda assim, diante dos estudos que analisam a atuação do IPHAN nos conjuntos tombados, podemos afirmar que essa não foi a prática corrente adotada. Por
um lado, fica evidente que ela variava de acordo com as circunstâncias políticas,
como explica Gonçalves (2010, p. 158): “os debates, e até mesmo a ausência de
discussões, revelam o quanto as decisões, sem deixar de pertencer ao âmbito da
cultura, se inseriam, indubitavelmente, na esfera da política nacional”. Por outro,
transparece uma predileção por arquitetos já consagrados, ou então que atua234

vulto, para as quais o critério deveria ser “submeter-se à vizinhança, de uma forma discreta”. O caso do projeto da Igreja Metodista de Ouro Preto ratifica o fato.
A família requerente havia apresentado um projeto de tipologia neocolonial, em
1946, que foi barrado pelo SPHAN, à época tendo à frente José de Souza Reis.
Após a negativa, o próprio Reis ofereceu à família o projeto completo, composto
de desenhos arquitetônicos, maquete e memorial, de prédio em estilo moderno,
com telhado borboleta e outros elementos modernistas, cuja obra foi concluída
em 1947 (CALDAS, 2014, p. 47). Apesar da tipologia de uso, trata-se de prédio de
pequenas dimensões.
Ao mesmo tempo em que insere um monumento moderno na cidade-monumento (SANT’ANNA, 1995), em Ouro Preto, o SPHAN assume um posicionamento antagônico em relação às construções existentes e também nas novas edificações de
menor porte, com a adoção de diretrizes fachadistas e do “estilo patrimônio” conforme examina Motta (1987), através de refazimentos, reconstruções, imitações
em pastiche e reproduções das características do colonial, portanto, promovendo
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uma prática de falseamento histórico, sem se preocupar com a distingüibilidade
das intervenções e criando um cenário turístico de edificações coloniais estilisticamente homogêneas.
Em São João del-Rei, as obras de arquitetura moderna inserem-se no contexto
de modernização da cidade, muito desejado pela elite local, detentora do capital
financeiro e também do capital político, no momento em que Tancredo Neves
projetava-se no cenário estadual. Cabe ressaltar que, ao contrário das demais cidades mineiras tombadas pelo SPHAN no final da década de 1930, São João delRei não havia passado por processo de decadência econômica. A persistência da
importância econômica regional dessa cidade ao longo do tempo está, até hoje,
explícita em sua arquitetura, que congrega, além do acervo de arquitetura colonial
e barroca, um vasto acervo de exemplares do ecletismo, seja na arquitetura institucional - como a estação ferroviária da Estrada de Ferro do Oeste de Minas - seja
na arquitetura civil.
Essa elite colocou-se, desde o tombamento, em posição de enfrentamento ao
SPHAN, logrando certo controle principalmente sobre as áreas edificáveis da ci-

Figura 03: Moderno em São João del-Rei: Mercado Municipal (em amarelo) e Centro
de Saúde (em azul). Fonte: www.saojoaodelreitransparente.com.br/galleries/view/96.
Acesso em 16.08.16. Edição: Alba Bispo

dade, a partir da definição do perímetro de tombamento elaborado pelo SPHAN
em 1947 (FLÔRES, 2007; PEREIRA, 2009; TAVARES, 2012; ANDRADE, 2013). Assim,

No caso do Centro de Saúde, o projeto originalmente apresentado ao SPHAN foi

além do acervo de arquitetura eclética, a cidade é rica em exemplares art-decó

reprovado pelo órgão, que solicitou sua reelaboração. Gilson de Paula, arquiteto

e moderno, no perímetro externo à poligonal de tombamento do SPHAN, como

da Secretaria de Saúde e Assistência, desenvolveu novo projeto, sob a supervisão

o prédio dos Correios e Telégrafos, de 1955. Mas, mesmo dentro do perímetro

de Sylvio de Vasconcelos, então chefe do 3º distrito em Belo Horizonte (PEREIRA,

de tombamento, há casos de inserção de exemplares em estilo moderno, como

2009, p. 149-151). Nesse caso, a arquitetura proposta por Vasconcelos é sóbria e

o Mercado Municipal de 1967, o Centro de Saúde e o Conservatório Estadual de

usa de elementos modernos, como os pilotis, em concordância com as premissas

Música, ambos inaugurados em 1960.

de Lucio Costa, anteriormente citadas. Em relação ao Conservatório Estadual de
Música - edificação de três pavimentos, com pilotis recuados da fachada, laje plana e janelas em fita - o processo arquivado no IPHAN demonstra que não houve
embates à sua construção, embora mais tarde, nos anos 2000, a edificação vá
sofrer reformas e vir a caracterizar-se como um falso histórico.
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Ao analisarmos como esses arquitetos modernistas atuavam dentro dos conjun-

(Parecer de tombamento da Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha de Lu-

tos tombados, identifica-se que houve uma absorção de obras modernas conve-

cio Costa, datado em 08/10/1947 In: PESSÔA, 1999, p. 67-68).

nientes, cuja implantação foi permitida pelo SPHAN nos conjuntos históricos tombados, em detrimento de algumas manifestações consideradas inconvenientes, do

Na justificativa de patrimonialização do bem, como uma medida de precaução

ponto de vista da estilística arquitetônica e de sua inserção urbanística, gerando

para que a obra não fosse destruída e conseguisse ser concluída, ressalta ainda

diferentes embates e posicionamentos antagônicos nas três cidades analisadas.

que “seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas oportunas de preser-

3 Desafios de conservação da arquitetura moderna nas
cidades históricas do interior mineiro
A emergência de ações de preservação em função do estado de conservação contribuiu para empreender o tombamento de diversas edificações de valor artístico
e histórico. Sob a iminência da perda, o tombamento também foi adotado para
preservar obras modernas, sobretudo a partir de um discurso que destacava os
atributos estéticos destes bens. Três casos emblemáticos ilustram como a retórica
da perda (GONÇALVES, 2002) justificou a preservação de obras paradigmáticas do
modernismo brasileiro e reconhecidas como patrimônio nacional quando ainda
estavam em processo de construção: a Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, tombada em 1947; o Parque do Flamengo, cujo processo de tombamento
é iniciado em 1964 e o bem é tombado em 1965; e a Catedral Metropolitana de
Brasília, cujo processo se inicia em 1962 e é finalmente tombada em 1967.
A Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha inaugura as ações do SPHAN
em relação à preservação de heranças do movimento moderno. Projetada por
Niemeyer em 1942, após cinco anos do início das obras, a Igrejinha da Pampulha
estava ameaçada de abandono por parte dos proprietários e provavelmente seria
demolida, pois o arrojo das formas livres concebidas por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo “provocou espanto nas autoridades locais e a recusa do arcebispo
de Belo Horizonte a consagrá-la”, segundo explica Cavalcanti (2006, p.200). Diante
da obra ainda inconclusa, Lucio Costa propõe e justifica o tombamento preventivo
enfatizado no Parecer frente ao valor excepcional do bem, destinado à inscrição
“mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento nacional”
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vação, para se haver de intervir mais tarde no sentido de uma restauração difícil
e onerosa”. A preocupação com a boa execução da obra, o uso de seus espaços
e bens móveis integrados, bem como o estado de arruinamento e descaso frente
às características estético-espaciais singulares da obra moderna é o que motiva o tombamento, portanto, a emergência de salvaguarda foi ponderada diante
do péssimo estado de conservação da igreja. Além disso, destaca-se o seu valor
artístico, considerando que se trata da preservação de um monumento religioso
com elementos de inspiração barroca e vinculado aos princípios estéticos modernos, a partir da exploração diferenciada do concreto armado em formas curvilíneas que rompem com o racionalismo corbusiano.
O tombamento preventivo da Igrejinha da Pampulha é bastante significativo, considerando: o pioneirismo do Brasil na preservação de obras datadas do século
XX; o contexto de cansativos embates do SPHAN frente aos primeiros tombamentos que geralmente não eram do interesse dos proprietários; a necessidade de
consolidar o modernismo como movimento artístico embora houvesse recusa de
agentes locais; e a persistência do discurso moderno quanto aos vínculos existentes entre a arquitetura tradicional e moderna que representavam a genuína
brasilidade, conforme defendiam.
No caso das obras de arquitetura moderna situadas nas cidades históricas do interior mineiro cabe ressaltar a questão da representatividade e da visibilidade,
pois a relevância dessas obras nem sempre são compreendidas, especialmente
quando não se trata de um exemplar projetado por algum arquiteto célebre.
Passados 80 anos, a presença do Grande Hotel no centro histórico de Ouro Preto ainda divide opiniões, embora a maioria dos posicionamentos técnicos espe239
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cializados julgue a intervenção adequada quanto à inserção da obra no conjunto

sobrepõem aos direitos de autoria e de propriedade, especialmente no caso de

histórico e apresente justificativas teóricas coerentes com as diretrizes de preser-

obras que contam com intervenções do autor do projeto original ou dos deten-

vação do patrimônio à época. Por outro lado, a apropriação da obra ainda hoje

tores dos direitos autorais.

apresenta muita resistência e baixa aceitação por parte de moradores e turistas
de Ouro Preto. Vale lembrar que a proposta de ampliação do Hotel, dos volumes
previstos no projeto original de Niemeyer, encontra-se atualmente em análise
pelo IPHAN e certamente provocará novos debates sobre a inserção da arquitetura moderna no núcleo tombado.
Das obras de Niemeyer em Diamantina, atualmente, a Praça dos Esportes encontra-se abandonada e em péssimo estado de conservação, com problemas de infiltração e alvo de ações constantes de vandalismo. Já a Faculdade de Odontologia, atual UFVJM, passou por tantas alterações e reformas que a construção não é
reconhecida pelo Escritório do Oscar Niemeyer que detém os direitos autorais de

Prevalecem os critérios e determinações dos órgãos de preservação
no confronto, político, com o arquiteto autor do projeto, a despeito de
sua celebridade, poder e influência. A obra moderna protegida passa
a fazer parte da herança coletiva de uma comunidade, sobrepondo-se
os interesses desta, no momento de sua desfiguração ou destruição,
àqueles do arquiteto/ autor ou do proprietário; não é diferente de uma
obra protegida de qualquer outro período. A integridade desse bem
não tem mais, legalmente, o autor por supremo e único juiz. (COMAS;
SANTOS; ZEIN, 2008)
Por fim, cabe destacar a iminência da perda dessas obras de arquitetura no in-

suas obras.

terior mineiro, frente a graves processos de degradação, descaracterização, sub-

Em São João del-Rei, as edificações do Correios e Telégrafo, Centro de Saúde e

não são resguardados como exemplares significativos da historiografia moderna

Conservatório Estadual de Música passaram por sucessivas reformas e adap-

brasileira e, por vezes, ainda são repaginados para a estilística colonial. Além do

tações que geraram sua descaracterização, sendo o caso mais emblemático o do

IPHAN, os órgãos estaduais e municipais de preservação patrimonial ainda atu-

Conservatório, que teve suas janelas em fita substituídas por janelas em guilhoti-

am timidamente em relação à preservação da memória do século XX, tendo em

na, e a laje plana coberta por um telhado em quatro águas com telhas cerâmicas,

vista que a arquitetura moderna ainda não é compreendida como testemunho

visando sua “adequação ao conjunto tombado”, nas palavras dos requerentes das

histórico e artístico por muitos agentes dos órgãos de proteção do patrimônio

obras, que foram aprovadas pelo IPHAN (IPHAN, 2003).

e também pela comunidade local. As necessidades de conservação e os dilemas

stituição, abandono ou destruição pois, embora situados em cidades tombadas,

teórico-práticos da restauração de obras modernas se colocam como grandes deAtualmente, a lista do patrimônio moderno ainda é muito limitada a exemplares,

safios dessas edificações modernas, mas é sobretudo a falta de reconhecimento

em sua maioria, do período clássico da arquitetura moderna, situados no sudeste

dessas obras como bem de herança que amalgama memórias recentes, e ainda

e projetados por figuras de renome nacional, mesmo no caso de obras-ícones

presentes, que alertam para a emergência de salvaguarda destes exemplares.

representativas da diversidade de expressões do modernismo brasileiro. As ações
de “autoconsagração” de alguns modernos vinculados ao SPHAN precisam ser superadas, pois os discursos de preservação ainda enfatizam a relevância da au-

Considerações finais

toria em detrimento aos atributos e significados das obras em si. Na prática, os

O debate sobre a inserção da arquitetura moderna nos conjuntos urbanos tom-

valores coletivos do bem cultural, assegurados pelo tombamento, nem sempre se

bados de Ouro Preto, Diamantina e São João del-Rei revela uma diversidade de
posicionamentos antagônicos por parte dos técnicos e profissionais de arquite-
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tura e urbanismo que atuam no campo do patrimônio, ainda hoje, independente
da filiação ou não ao modernismo defendido nas primeiras décadas de atuação
do SPHAN.
Na prática, critérios e recomendações do SPHAN assumiam maior flexibilidade ou
rigidez considerando a celebridade e o poder de influência do autor do projeto,
bem como suas relações sociais e políticas com o quadro de técnicos do órgão que
ora adota uma postura de esquiva, ora de confronto, em função dos interesses,

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências Bibliográficas
ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; ANDRADE, Maria Rosa de Carvalho; FREIRE,
Raquel Neimann da Cunha. O IPHAN e os desafios da preservação do patrimônio
moderno: A aplicação na Bahia do Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo
e Paisagismo Modernos. 8º Seminário DOCOMOMO Brasil (2009). Disponível em:
<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/142.pdf>. Acesso em: 09

pessoais e profissionais, que variam caso a caso.

mai. 2018.

Para além do olhar técnico, especialmente sobre a distinguibilidade das inter-

ANDRADE, Marcella Franco de. O tombamento dos bens arquitetônicos e urbanísticos

venções modernas do contexto colonial, ponderamos que a prática fachadista
e de reprodução mimética do “estilo patrimônio” contribuiu para o processo de
negação ou incorporação da comunidade local em relação à inserção das obras
da arquitetura moderna e contemporânea nos conjuntos urbanos mineiros tombados, seja em relação à composição formal-estilística das obras, seja em relação
aos usos e apropriações.
Em relação à conservação, o processo de deterioração e perdas é proporcional
ao desconhecimento e não-reconhecimento destes bens como testemunhos da
história e da memória do movimento moderno nas cidades históricas mineiras,
cujo campo de investigação revela-se muito amplo e ainda pouco explorado.
Cabe destacar a emergência de ações de preservação em função do mal estado de
conservação de exemplares da arquitetura moderna nos conjuntos tombados no
interior mineiro, sendo necessário identificar os atuais valores coletivos, mapear o
estado de conservação, investigar a relevância enquanto elementos constituintes
da identidade brasileira e ponderar sobre sua significância para a historiografia do
movimento moderno.

de São João del-Rei: embates em torno da preservação e do progresso. Dissertação
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie,
São Paulo, 2013.
ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Termo de declaração, em 10/08/1942. Arquivo
Central do IPHAN, Seção Rio de Janeiro - Série Obras, n. 480, Cx. 105.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A política na arquitetura de Niemeyer em Diamantina e Brasília. In: MIRANDA, Wander Melo (org.). Anos JK: margens da modernidade. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado; Rio de Janeiro: Casa de Lucio
Costa, 2002.
CALDAS, Bruno Tropia. Velho Tejuco moderno: a presença da arquitetura de Oscar
Niemeyer em Diamantina - MG. Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Rido de Janeiro, 2014.
CAMPOFIORITO, Italo. O patrimônio cultural: um balanço crítico. Revista do Brasil,
n.4, 1985.
CAVALCANTI, Lauro (Org.). Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 19281960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

242

243

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

IPHAN. Laudo de vistoria, n. 003. São João del-Rei, 2003.

arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
KÜHL, Beatriz. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo. CampiCOMAS, Carlos Eduardo. Feira Mundial de Nova de York de 1939, Pavilhão Brasile-

nas: Ateliê Editorial, 1998.

iro. ARQTEXTO (UFRGS), v. 16, p. 56-97, 2010a.
MIRANDA, Wander Melo (org.). Anos JK: margens da modernidade. São Paulo: ImCOMAS, Carlos Eduardo. O passado mora ao lado. Lúcio Costa e o projeto do Grand

prensa Oficial do Estado; Rio de Janeiro: Casa de Lucio Costa, 2002.

Hotel de Ouro Preto, 1938/40. Arquitextos, São Paulo, ano 11, n. 122.00, Vitruvius,
jul. 2010b <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.122/3486>.

MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nº 22. Rio de Janeiro: IPHAN, 1987.

COMAS, Carlos Eduardo; SANTOS, Cecília Rodrigues; ZEIN, Ruth Verde. Autoridades,
emendas, paradoxos e peculiaridades da preservação do patrimônio arquitetônico
moderno. In: Seminário DOCOMOMO N-NE, 2008, Salvador: DOCOMOMO Brasil,

NOBRE, Ana Luiza (org.). Lucio Costa. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010.

2008.

PEREIRA, Honório Nicholls. Permanências e transformações nas cidades-monumento:

FLÔRES, Ralf José Castanheira. São João del-Rei: tensões e conflitos na articulação

do em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.

entre o passado e o progresso. 2007. 237 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e

teatro social e jogos de poder (São João del-Rei, 1937-1967). Dissertação (Mestra-

História da Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Carlos.

PESSÔA, José. Lucio Costa: documentos de trabalho. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.

FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo: trajetória política

RUBINO, Silvana. O mapa do Brasil passado. Revista do Patrimônio Histórico e Artísti-

federal de preservação no Brasil. 2ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora UFRJ;
MinC-IPHAN, 2005.
GONÇALVES, Cristiane Souza. Experimentações em Diamantina: um estudo sobre a
atuação do SPHAN no conjunto urbano tombado 1938-1967. Tese (Doutorado em
Arquitetura, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ; MinC-IPHAN, 2002.
GUERRA, Abilio. A Ouro Preto de engenheiros e escravos. Arrimos, taludes, pontes
e muros. Arquiteturismo, São Paulo, ano 06, n. 066.02, Vitruvius, ago. 2012 <http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/06.066/4425>.

244

co Nacional: Cidadania, n. 24, p.97-105, Rio de Janeiro: IPHAN, 1996.
SANT’ANNA, Márcia. Da cidade-monumento à cidade-documento: a trajetória da norma de preservação de áreas urbanas no Brasil (1937-1990). Dissertação (Mestrado
em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1995.
SANTOS, Luiz Gonzaga dos. Memórias de um carpinteiro. Belo Horizonte: Editora
Bernardo Álvares, 1963.
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999.
TAVARES, Denis Pereira. O tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico de
São João del-Rei: negociação e conflito entre projetos de apropriação e uso do pat-

245

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

rimônio cultural (1938 – 1967). Dissertação (Mestrado em História), Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma geração. São
Paulo: Editora Pini: Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura: Fundação Vilanova Artigas, 1987.

246

247

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

A PRESERVAÇÃO DE POTY
LAZZAROTTO: O PROCESSO
DE TOMBAMENTO DA
HISTÓRIA PARANAENSE
ATRAVÉS DO MURALISMO
LIMA, AMANDA MENDES (1); CAMARGO, ARILDO (2)
Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Arquitetura e Urbanismo
Rua Eurico Fonseca dos Santos, 557 – CEP: 81810-490 – Xaxim, Curitiba/PR
a.m.dl@hotmail.com
Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Arquitetura e Urbanismo
Rua Chile, 1678 – CEP: 80220-181 – Rebouças, Curitiba/PR
camargoary74@gmail.com

RESUMO
A arte mural, presente no contexto urbano das cidades desde a era parietal, compõe
uma das principais formas artísticas existentes, onde indivíduos percebem nessa
modalidade de expressão, diversas possibilidades de descrever e registrar seus
hábitos diários, costumes, crenças e culturas. Essa manifestação transpassa toda
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a história humana adotando distintas tecnologias para adequar-se as formas
de representações artísticas de cada época e contexto social, sendo perceptível a
utilização de trabalhos em afresco, cerâmica, concreto aparente, madeira, tintas
em geral e em sua contemporaneidade, o uso de projeção como mural efêmero. O
muralismo ocorre como uma das vertentes da arte urbana, esta caracterizada por
uma exteriorização de sentimentos e ideologias que cada artista acredita ser, de certa
forma, necessária para o contexto da cidade em que está instalada. A arte das ruas
carrega em suas formas e cores, pensamentos críticos, protestos e inconformidades
com diversos fatores sociais recorrentes de uma mesma comunidade, e/ou
registram contos e histórias derivadas do lugar onde estão inseridas. Além disso, a
arte mural estampada nas superfícies públicas é representada também com teor
estético, tendo por finalidade tornar as vias humanizadas para os passantes que
transitam diariamente pela cidade. Um dos maiores representantes da arte mural
brasileira foi o artista Poty Lazzarotto, que utilizava como matéria prima para
suas obras, cerâmica, madeira, tinta e principalmente o concreto aparente,
sendo esta última responsável pelo grande reconhecimento do artista na cidade
de Curitiba. Poty representava em suas criações formas figurativas com cheios
e vazios, que contavam histórias do Paraná e de sua capital. Curitiba possui
então, uma grande quantidade de painéis criados pelo artista, entre eles o maior
painel em concreto aparente do Brasil, nomeado Quatro Estações. Devido à
importância do painel em questão e do artista paranaense, viu-se necessário
iniciar um processo de tombamento para a preservação de sua obra. A partir deste
mural, houve o levantamento das obras executadas por Poty Lazzarotto para dar
seguimento as ações de tombamentos já iniciadas. O objetivo deste trabalho é
atentar para a importância da preservação da arte mural como registro histórico do
desenvolvimento social de uma comunidade, principalmente os painéis externos que
sofrem com intempéries e necessitam de manutenção regular. Sendo assim, também
é preciso compreender qual o grau de importância dado pelos passantes diários
que convivem com tais obras, para que haja uma conscientização coletiva. O artigo
ainda trata sobre o processo de documentação para tombamento desses ícones
da história paranaense criados por Lazzarotto. Por metodologia, foi adotada as
entrevistas com os executores de algumas obras, com os transeuntes que interagem
diariamente com os painéis e com a Coordenação do Patrimônio Cultural, que foram
os responsáveis para o tombamento de diversos painéis de Poty.
Palavras-chave: Poty Lazzarotto; Arte mural; Processo de tombamento; Preservação
histórica.
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var a existência de diversas formas de arte mural coexistindo entre si. Há aquelas
que retratam a história e fatos ocorridos de um determinado local e povo, sendo
confeccionado em cerâmica, tintura, madeira ou concreto aparente. Tais obras,
geralmente são instaladas em pontos de grande importância espacial e servem

A arte mural, uma modalidade artística existente desde a era parietal, tem sido

como objetos de contemplação. Existe ainda, a forma mural que exprime con-

utilizada para dar cor, vida e movimento às ruas das cidades contemporâneas.

ceitos ideológicos e críticas sociais, produzidos por uma parcela característica de

Observa-se o uso de concreto aparente, pintura, grafite, madeira e demais mate-

artistas, os quais percebem nos muros da cidade a possibilidade de se expres-

riais que se hibridizam com a paisagem urbana e tornam-se parte única da visão

sar, de forma a serem vistos diariamente pela comunidade. Esses artistas de rua

dos transeuntes.

utilizam como principal material a tinta, o spray, o stencil e a técnica do lambe,

Em uma análise histórica, é possível observar a existência do muralismo manifestado em diferentes formas e técnicas. Na pré-história, as cavernas que serviam
como abrigo do tempo e predadores, também eram utilizadas como suporte para
pintura, apesar de não ser esse o objetivo dos habitantes quando as pintavam.
Segundo Hauser (1998), Janson (1993) e Gombrich (1993), os desenhos adquiriam um caráter mágico quando executados, pois o homem do Paleolítico Superior

que resultam em grandes obras de grafite urbano. Ainda há a possibilidade de se
criar murais que não são duráveis, assumindo um caráter efêmero, podendo se
materializar através do uso de projeções midiáticas, a qual se apropria de muros
e fachadas para criar diversas obras que se unem à superfície que está sendo utilizada como base para essa projeção, gerando movimentos e desconstruções, que
apenas são possíveis quando a tecnologia digital é aliada à arte.

acreditava que quando uma ação, como a caça, fosse representada de forma natu-

É importante ressaltar que independentemente do estilo adotado para a manifes-

ralista em sua caverna, ela acentuaria o êxito de seu feito. Nas superfícies internas,

tação da arte mural, este quando localizado em um espaço urbano e público, está

mais especificamente no período Neolítico, eram retratados hábitos e aconteci-

sujeito a interação social, ainda mais quando o mural está diretamente relacio-

mentos diários, além de ritos e tradições, representados com signos e imagens.

nado à arquitetura, desta forma perde-se a divisão visível de o que é a edificação

Para CAMARGO e LIMA (2017), assim como no período do Paleolítico Superior e
em toda decorrência humana, é perceptível observar a necessidade do homem
em manifestar-se através da arte, sendo ela por arte mural ou não.
A manifestação artística, em seu contexto geral, conta a história de
uma sociedade, retratando seus avanços tecnológicos, seus processos
de autoconhecimento, suas crenças, suas habilidades e dificuldades de
acordo com os artifícios que cada grupo possui em seu tempo histórico,
contribuindo com a complexa dinâmica do conhecimento humano.
(Camargo; Lima, 2017, p.390)

e o que é a obra mural em si. Qualquer obra, nessas condições, está suscetível
às intempéries e às interferências físicas realizadas por indivíduos que convivem
e transitam no mesmo espaço, e ainda aqueles que não percebem essa hibridização com as estruturas arquitetônicas. Para evitar quaisquer danos e manter
as características originais de tais obras, faz-se necessário preservar, para que a
identidade cultural de um povo permaneça com a sua devida integridade.

Sendo assim, o muralismo é apenas uma das vertentes para a manifestação da
arte dentro do contexto urbano e social. Na contemporaneidade, pode-se obser250
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encontrado com maior frequência dentre as suas obras executadas em diversas
cidades espalhadas pelo Brasil e pelo exterior, como em Portugal, França e Alemanha. Além de ser um exímio muralista, Poty ainda era ilustrador, gravador, escultor e desenhista. Ilustrou as obras de outros grandes artistas, como, Guimarães
Rosa, Jorge Amado, Tchekov, o também curitibano Dalton Trevisan, dentre muitos
outros.

Fig. 1: Napoleon Potyguara Lazzarotto.
Fonte: Divulgação.

Napoleon Potyguara Lazzarotto, mais conhecido como Poty, nasceu em 29 de
março de 1924, na cidade de Curitiba/PR. Passou sua infância e juventude na
antiga Avenida Capanema, em uma casa de madeira que ficava aos derredores
do trilho do trem. Desde pequeno Poty era incentivado pelo seu pai, Isaac Lazzarotto, o qual era ferroviário e fundidor artístico. O contato com os operários e

Fig. 2: Mural “Imagens da Cidade” realizado em cerâmica, de autoria de Poty Lazzarotto e execução
de Adoaldo Lenzi, 1996. Localizado na Travessa Nestor de Castro em Curitiba/PR.
Fonte: Fotografando Curitiba.

trabalhadores da área ferroviária fez com que posteriormente o artista explorasse
a temática social, expressando sua relação e sentimento pela classe humilde, bus-

Em sua cidade natal, Curitiba/PR, há diversas obras do artista, tanto externas,

cando conciliar a vida e a arte. (Pedroso, 2006, p. 06)

como internas, pertencentes a órgãos públicos ou a propriedades privadas, nestas
e naquelas o artista retrata na maioria das vezes, passagens históricas e memórias

O artista, apesar de todas as adversidades que a vida lhe proporcionou, recebeu

que ele possui de sua origem, contando em forma de signos e imagens carac-

diversas oportunidades, as quais puderam incentivá-lo a aprimorar um dom que

terísticas de Curitiba e do Paraná.

ele já possuía. Poty tornou-se reconhecido internacionalmente por suas obras murais, ele utilizava como matéria prima, madeira, vidro, cerâmica, azulejo e concreto
aparente, sendo este último o qual ele possuía maior predileção e que pode ser
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Poty Lazzarotto faleceu em 08 de maio de 1998, deixando como legado o seu primoroso trabalho como um grande artista, fazendo sua memória ser resgatada a
cada ponto turístico da cidade onde nasceu.

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO ATRAVÉS DO
TOMBAMENTO
Antes de iniciar uma análise em relação à importância de se preservar um bem público, faz-se necessário conceituar e compreender o que é o tombamento, como é
realizado o seu processo e quais as razões para se preservar algo.
Segundo a Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, a palavra tombamento tem origem portuguesa e significa fazer um
Fig. 3: Mural “Michelangelo” realizado em concreto aparente, de autoria de Poty Lazzarotto,
executado para um edifício residencial de mesmo nome. Localizado no bairro Cabral em Curitiba/
PR.
Fonte: Washington Cesar Takeuchi/Circulando por Curitiba.

Seus trabalhos em concreto aparente, o aproximou da figura de Rozélio Machado
e a sua empresa R. A. Machado Construções Civis Ltda., no ano de 1987. Segundo
o historiador Aimoré Índio do Brasil Arantes, após entrevista com Machado, este
declarou que:
Nos trabalhos de murais de concreto, declara que todo o material como
cimento e a areia, que deveriam servir para a concretagem dos moldes
negativos, eram escolhidos e comprados em quantidade suficiente para
todo o processo. A areia era sempre de uma mesma “partida” assim
como o cimento. Isso evitava manchas e outras falhas de acabamento.
Se faltasse areia, por exemplo, dificilmente a cor e textura seriam
a mesma daquela já usada no início do processo. (PARCHEN apud
MACHADO, 2011)
A partir deste relato é possível perceber a preocupação que o artista e seu parceiro possuíam em relação à execução de suas obras murais.

254

registro do patrimônio de alguém em livros específicos num órgão de Estado que
cumpre tal função, ou seja, utiliza-se a palavra no sentido de registrar algo que é
de valor para uma comunidade protegendo-o por meio de legislação específica.
O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público, sendo este
a própria Coordenação do Patrimônio Cultural (SEEC/CPC), com o objetivo de
preservar, através da aplicação de lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que sejam destruídos ou descaracterizados.
A SEEC/CPC possui quatro livros que classificam as áreas de tombamentos, são
elas: Livro n° 1 no tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico; Livro n° 2 do
tombo histórico; Livro n° 3 do tombo das belas artes e Livro n° 4 do tombo das
artes aplicadas.
Sendo assim, o tombamento é um dos atos possíveis a ser tomado para a preservação de um bem cultural, na medida em que, por lei, evitará que ocorra qualquer
descaracterização deste bem. Qualquer indivíduo que ameaçar ou destruir a integridade de um bem tombado estará sujeito a processo legal, pois, segundo a
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Constituição Federal no artigo 216, é função da União, do Estado e dos Munícipios,

Depois de compreendido o que é o tombamento e quais os trâmites legais para

e da comunidade, preservar os bens culturais e naturais brasileiros.

que o seu processo seja realizado, é importante apontar as razões para preservar
um bem cultural que represente uma sociedade.

O início de um processo de tombamento pode ser solicitado por qualquer cidadão, pelo proprietário, por uma organização não governamental, por um rep-

LEMOS, Carlos A. C. (1981) indaga em seu livro, sobre patrimônio histórico, os por

resentante de órgão público ou privado, por um grupo de pessoas por meio de

quês de se preservar.

abaixo assinado e por iniciativa da própria Coordenadoria do Patrimônio Cultural.
(SEEC/CPC, 2018)
Independentemente de quem for o solicitante deste processo, é necessário que
o indivíduo descreva de forma mais detalhada e exata possível, a localização, dimensões e características do bem, assim como uma justificativa explicitando os
motivos que o levaram a solicitar o tombamento desse bem. Como documentos
a ser anexado ao pedido estão registros fotográficos antigos e atuais, quaisquer
documentações cartorárias, que são compostas por transcrição das transmissões,
plantas arquitetônicas e demais documentações consideradas relevantes a respeito do bem a ser tombado, principalmente aquelas que envolvem o caráter social a que o bem está vinculado.
Após a oficialização do pedido no protocolo geral da SEEC, a equipe da Coordenação do Patrimônio Cultural elabora uma pesquisa visando o embasamento
técnico e documental do processo para emitir um parecer sobre o valor do bem,
o qual será encaminhado ao Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico. Caso
o pedido seja aprovado pelo Conselho, o proprietário será notificado e terá um
prazo de quinze dias, estipulado pela Lei Estadual n. º 1.211/53, após a notificação
para contestar ou concordar com o tombamento. A partir desta notificação, o bem
já se encontra protegido legalmente contra destruição e/ou descaracterização até
que haja a homologação do tombamento com a inscrição no Livro do Tombo específico e averbação em cartório de registro de imóveis onde esse bem estiver
registrado. (SEEC/CPC, 2018)
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Preservar, diz o mestre Aurélio, é livrar de algum mal, manter livre de
corrupção, perigo ou dano, conservar, livrar, defender e resguardar.
Todas essas providências, no nosso caso, estão, ou deveriam estar
incidindo sobre uma amostragem representativa da totalidade dos
elementos que compõem o amplo Patrimônio Cultural; sobre todos,
porque havendo tal entrelaçamento entre eles, como já vimos, se um
deles não é guardado o conjunto se desarmoniza e se desequilibra, o
que no fundo não é bem o que se queria, pois o escopo seria um fiel
retrato de um estágio cultural.
Se devemos preservar as características de uma sociedade, teremos
forçosamente que manter conservadas as suas condições mínimas de
sobrevivência, todas elas implicitadas no meio ambiente e no seu saber.
Acima, empregamos a expressão “devemos preservar” como sendo uma
obrigação, o que é correto, já que a todos só pode interessar a idéia
[sic] ligada à salvaguarda de nossa identidade cultural. Assim, deveriam
ter prioridade de atenção os elementos componentes dos recursos
materiais e todos os outros não tangíveis ligados ao conhecimento,
especialmente à técnica. (Lemos, 1981, p. 24 – 25)
O autor ainda complementa:
Desse modo, percebemos que necessariamente o termo preservar
deve ser aplicado com toda a amplitude de seu significado. É dever de
patriotismo preservar os recursos materiais e as condições ambientais
em sua integridade, sendo exigidos métodos de intervenção capazes de
respeitar o elenco de elementos componentes do Patrimônio Cultural.
É dever, também, de patriotismo preservar o saber brasileiro fazendo
com que osconhecimentos de fora valorizem-no em vez de anularem-no.
(Lemos, 1981, p. 26 – 28)
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vida. É o narrador da imagem: canta tanto a ciência e a tecnologia, o
sofrimento e a morte, como as cenas simples de nossa cidade: os vagões
de trens, os pássaros, as cenas simples de trabalho. Poty é modelo
de humanidade. Sua obra, sem qualquer ranço nacionalista ou de
realismo socialista, antes, genuinamente expressionista, é um elogio ao
trabalhador. (Justino; Nunes, 2014, p. 192-193)

povo faz com que as marcas de sua história se eternizem no tempo afirmando sua
dinâmica cultural. É por meio da preservação da cultura de uma dada sociedade
que ocorre a preservação de sua identidade histórico-cultural, seus valores e particularidades.

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA OBRA DE POTY
LAZZAROTTO COMO MANUTENÇÃO DA HISTÓRIA
PARANAENSE

/

2018

O tombamento dos painéis de Poty Lazzarotto significa o reconhecimento
necessário da imensa contribuição deste grande artista para a cultura local e nacional. Fazendo parte da paisagem urbana, ocupando espaços públicos, edifícios,
hospitais e outras instituições. As obras de Poty estabelecem uma verdadeira

Em 13 de agosto de 2014, a Dra. Maria José Justino e o Me. Fabrício Vaz Nunes

identidade visual para a história paranaense, já que muitas de suas obras têm

foram convidados a realizar um parecer técnico, no qual deveria ser explicitado os

como principal tema aspectos históricos e sociais da formação do Estado.

motivos de se preservar o conjunto dos Painéis Públicos de Poty Lazzarotto. Este
parecer integrou-se como parte fundamental para subsidiar a homologação do

Poty Lazzarotto deve ainda ser destacado pela forma particular em que criava

tombamento das obras do artista.

e executava suas obras, os seus traços inconfundíveis fazem parte da memória

Segundo JUSTINO e NUNES (2014), as obras de Poty devem falar por si só, não há

ta pôde captar algumas das características estilísticas de Poty, como ela mesma

possibilidades de explicar tais obras, e debater sobre os murais do artista implica

descreve:

na incapacidade de reproduzi-las em toda a sua riqueza. Porém, tentar decifrar a
arte mural de Poty é uma maneira de aproximar-se do muralista, de mergulhar
em seu cotidiano e de poder partilhar de suas vivências e sentimentos. O artista
proporcionou a diversos indivíduos a possibilidade de frequentar diariamente um
museu a céu aberto, tornando-se imortal através de sua arte.
Poty Lazzarotto é considerado patrimônio de Curitiba, percebe-se em suas obras
o amor e carinho que o artista possuía pela capital paranaense. Considerado até
mais representativo que famosos pontos turísticos da cidade.
Certamente ele representa muito mais do que tantas das instituições de
nossa cidade que fazem parte de nossa memória: o Passeio Público, o
Bar Palácio, a Ópera de Arame. Poty, como a Universidade, é símbolo de
Curitiba, pois representa mais do que um bem material: é a imaginação
embriagada de cotidiano. Sobrevoa Curitiba cantando o tempo e a
258

afetiva da população paranaense. Luciana Ferreira, conhecedora da obra do artis-

Ao se observar um mural do Poty, uma característica imediatamente,
parece se destacar das demais: seu traço tem algo de rural, mas é
moderno, sem dúvida pela distorção criativa e pelo uso de justaposição
de espaços e tempo. Graças a esse traço, tipos de uma Curitiba
ainda ligada a hábitos agrícolas, mas flagrada por uma linguagem
contemporânea, surgem na forma de pessoas comuns, no comum
exercício de usos, costumes, atividades e diversões. Cenas tão triviais do
cotidiano humano foram expressas por um simbolismo carregado de
humildade e singeleza, que levam, possivelmente, aqueles que as vêem a
identificar-se, mesmo que inconscientemente, com o que é sugerido pelo
contexto da obra. Provavelmente tal característica pode ter sido o dado
decisivo, em termos de comunicação, pela presença de Poty em tantos
espaços públicos e privados da cidade. (Justino; Nunes apud Ferreira,
2014, p. 194)

259

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Os painéis de Poty assim cumprem plenamente uma das principais funções da

As obras integrantes do processo abrangem os municípios de Curitiba, Paranaguá,

arte pública, que é criar uma consciência histórica coletiva, fundada em símbolos

Palmas, Maringá, Tibagi e Foz do Iguaçu, e são elas:

que são compartilhados pelos cidadãos, tornando-se parte indelével da paisagem

As pertencentes ao Governo Federal:

e dos espaços habitados e frequentados pela população. Os murais de Poty cri-

Painel da fachada do Hospital de Clínicas da UFPR – O Bom Samaritano;

am um reconhecimento indivíduo-obra que se faz sempre necessário quando se

Mural do Hospital de Clínicas – Evolução Hospitalar;

trata de uma arte pública e de acesso de diversos transeuntes diários. O povo

Painel do Museu e Arqueologia e Etnologia de Paranaguá – Índios;

paranaense se vê retratado nas obras do artista, através do colono, do imigrante

Painel do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná – História da Tec-

e do trabalhador.

nologia – O trabalho Humano e a Evolução Tecnológica;
Painel CEFET – Profissões – Ofícios;

Poty Lazzarotto desenvolveu toda a sua arte predominantemente no registro ex-

Painel de azulejos no Instituto Nacional de Seguro Social – Litoral Brasileiro;

pressionista, sendo assim, suas obras são trabalhadas com deformações e de-

Painéis em azulejo na sede do Tribunal Regional Eleitoral (I e II);

composições plásticas, inserindo o sentimento do artista através do uso de cheios

Painel de azulejos do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná;

e vazios, representando uma realização visual. A arte de Poty equilibra a estética

Painel Trabalhadores da Barragem – Itaipu, Foz do Iguaçu.

com a ética, sendo considerado o principal representante da arte expressionis-

As pertencentes ao Governo do Paraná:

ta no Paraná, assim afirmando-se como verdadeiro intérprete universalista da

Painel do Palácio Iguaçu – Pinheiros, Café e Erva-Mate – Trabalho na Lavoura;

história regional de uma linguagem local para temas universais.

Painel da fachada do Palácio Iguaçu – Paraná – Alegoria ao Paraná;

O tombamento de sua obra representa um momento decisivo da preservação da
memória cultural do Estado e principalmente dos seus cidadãos que veem a trajetória de sua cidade estampadas em diversos pontos do assentamento urbano
de Curitiba e outras cidades do Paraná. Reconhecendo também a qualidade de
sua poética e a sua manifestação artística repleta de emoções e homenagens.

Painel da TV Paraná – A comunicação. Canal da Música.
Painel (6 faces) do saguão do Edifício BADEP – História do Paraná – Símbolos da
História do Paraná.
Painel da sala de reuniões do BADEP – Mapa do Paraná Estilizado;
Painel do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – Assembleia;
Porta dupla face do Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná –

O PROCESSO DE TOMBAMENTO DO CONJUNTO DE
OBRAS PÚBLICAS DE POTY LAZZAROTTO NO ESTADO
DO PARANÁ

Lavrador, Sol e Três Planaltos – Trabalhadores;

Por iniciativa da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da

Saguão do Instituto Tecnológico Simepar, no Centro Politécnico da UFPR – O tem-

Cultura do Paraná e de acordo com a Lei Estadual n.° 1.211 de 1953, foi aberto

po e a vida;

o processo de tombamento do conjunto de obras públicas de autoria do artis-

Painel de azulejos no Tribunal da Justiça do Paraná;

ta plástico Poty Lazzarotto localizadas no Estado do Paraná, em 21 de agosto de

Porta corta-fogo do grande auditório do Teatro Guaíra – O Teatro, a Música e a

2011.

Dança;
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Painel do Saguão da Assembleia Legislativa do Paraná – Sol, Pinhão e Três Planaltos – Sol, Pinhões e Planaltos.
Mural da Assembleia Legislativa do Paraná – Símbolos do Paraná;
Mural no estacionamento do Museu da Imagem e do Som;
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Painel da fachada do Teatro Guaíra – Evolução das Artes Cênicas – O Teatro no

preservação em que eles se encontravam; livros de diversos autores paranaenses

Mundo;

que contam a vida do artista e seu grande significado para o Estado.

Cortina corta-fogo do auditório Salvador de Ferrante, Teatro Guaíra – História do
Teatro no Paraná – História do Teatro Paranaense;

Após vários anos, a Coordenação do Patrimônio Cultural encerrou em 26 de março

Mural Evolução do Saneamento Básico – Sanepar, Curitiba;

de 2015 o processo de tombamento da arte mural do artista consagrado Poty La-

Duas peças em concreto – Sanepar, Curitiba.

zzarotto, que se finalizou composto por dois volumes, totalizando em trezentas e

As pertencentes ao Município de Curitiba:

sessenta e duas folhas. A aprovação do tombamento se deu na 154ª Reunião do

Painel de azulejos no Mercado Municipal de Curitiba;

Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), realizada no dia 20

Mural da Travessa Nestor de Castro (I) – O Largo da Ordem;

de agosto de 2014.

Mural da Travessa Nestor de Castro (II) – Imagens da Cidade;
Painel Monumento do 1° Centenário do Paraná;

A PRESERVAÇÃO COMO ATO COMUNITÁRIO E SOCIAL

Painel da Praça 29 de Março – História de Curitiba;
Painel do Largo Izaac Lazzarotto – Monumento ao Ferroviário;

De nada basta todos esses trâmites legais aqui explicitados, se não houver uma

Painel da TV Paraná – A Comunicação.

consciência social coletiva quanto a importância da preservação dos bens de inter-

As pertencentes às Estruturas Viárias:

esse comum para uma mesma sociedade. A rápida dinâmica diária dos habitantes

Monumento da Rodovia do Café;

das cidades não permite que as suas visões expandam os horizontes, permane-

Monumento rodoviário no entroncamento Curitiba/Palmas – Decorativo.

cem fixos em seus objetivos e perdem, muitas vezes, de analisar o entorno que

As pertencentes ao Município de Maringá:

vivenciam todos os dias.

Painel do Teatro Regional Calil Haddad e Museu Hellenton Borba Cortes.

Para preservar um bem é necessário, antes de tudo, que este seja reconhecido e

Depois de levantada todas as obras públicas que seriam de interesse para o pro-

adotado por uma sociedade, para isso, faz-se necessário que este bem represente

cesso de tombamento, foi-se realizado a formação de um inventário, onde a equi-

uma ideologia e crie de alguma forma um laço sentimental e histórico ao local

pe designada especificou em fichas individuais, as seguintes informações, de cada

onde está inserido. A partir desse reconhecimento, é notável a facilidade que um

mural: denominação nada ao objeto; tipo de objeto; época em que foi produzido;

povo terá em manter e preservar um bem que consideram seu.

técnica/material em que o objeto foi confeccionado, dimensões físicas; descrição
do objeto; estado de conservação do objeto; localização; data de realização da catalogação; nome e função do profissional responsável pela catalogação e autoria

Como analisado em toda esta pesquisa, o tombamento é uma das formas de garantir essa preservação, evitando que haja a destruição ou descaracterização de

da fotografia da peça.

obras com importância pública. Porém, se um bem não é tombado, há outra for-

Houve ainda, a coleta de todos os documentos que podiam de alguma forma re-

caso das escaladas urbanas que ocorreram na década de 90 no maior painel de

tratar a obra de Poty Lazzarotto, entre eles, recortes de jornais de diversas épo-

concreto aparente do Brasil, intitulado “Quatro Estações”, de autoria do artista

cas que tratavam sobre o artista, sobre seus murais e alguns sobre o estado de

Poty Lazzarotto, localizado em Curitiba/PR.
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ma de preservá-lo, sendo esta, a valorização e divulgação de uma obra, como o
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As escaladas, promovidas pelo hotel, o qual possui sua fachada como superfície
para a grande arte mural de Poty, atraíram as atenções de diversos atletas da
cidade e até de outros países, e consequentemente da imprensa de Curitiba e
outras cidades do Estado.
A obra de Poty, cuja escala é desproporcional comparada à humana, recebeu diversos olhares durante os anos que aconteceram os eventos esportivos, o que
provavelmente deveria ser defasado por conta de seu tamanho e localização.
Através de entrevistas foi perceptível observar que os atletas envolvidos nesta
grande aventura possuíam conhecimento sobre a importância do mural e do artista para a manutenção da história e da cultura paranaense.
Foi fantástico escalar o painel do Poty Lazzarotto, uma verdadeira
simbiose entre o homem e a arte, o espírito do alpinista e a matéria
do artista! E não se preocupe com a fragilidade daquele painel, é
extremamente resistente, absolutamente nenhuma pequena parte
quebrou, o que permitiu a confiança nos lances e assim desfrutar da
sensação de liberdade e introspecção que a escalada nos proporciona.
(Camargo; Lima apud Niclevicz, 2016)
Não cabe a este trabalho julgar se os fatos ocorridos foram corretos ou não,
porém deve-se observar que o uso incomum da obra pública não a prejudicou
fisicamente e foi visivelmente valorizada e divulgada, recebendo assim, devida
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É através das falas dos esportistas e da própria funcionária do Hotel
Nacional Inn, que se pode cogitar sobre os múltiplos papéis que a arte
mural pode desempenhar na contemporaneidade.
Talvez, a sobrevivência da arte no espaço público esteja muito mais
vinculada ao seu verdadeiro uso, a verdadeira interação como o
usuário, do que permanecer sujeita apenas a sua contemplação. Para
isso, faz-se necessário analisá-la sem qualquer aura, sem a ideia de uma
redoma invisível que separa a obra e o seu usuário.
No caso do mural “Quatro Estações”, a obra se completa ao se integrar
ao edifício no qual está inserido. Sua matéria-prima contribui para isso,
uma vez que é concreto sobre concreto, parecendo parte da estrutura
do prédio. Porém, toda essa integração e a posição que ocupa no
espaço urbano o tornam pouco visível ao usuário que transita na frente
do mesmo. Ao torná-lo tátil, usável e passível de ser escalado, este
assume uma nova significação e é projetado também como objeto de
uso, passando a ser visto como parte ativa do cotidiano das pessoas.
Pode-se concluir que a arte, principalmente aquela que se encontra no
meio urbano, muitas vezes pode ser vista por parâmetros diferentes do
convencional e participa de algo muito maior, como o alpinista Julio
Nogueira relatou, o curitibano Poty Lazzarotto uniu inconscientemente
a arte na aventura e propôs a diversas pessoas a emoção de estar em
contato com símbolos representados por um grande artista. (Camargo;
Lima, 2017, p. 400)

atenção e cuidados por parte de seus proprietários.
Segundo CAMARGO e LIMA (2017) a sobrevivência da arte no ambiente público
pode estar muito mais vinculada ao seu real uso e a verdadeira interação com o
usuário.

medidas legais, assim como, através da conscientização individual dos habitantes
de cada determinado local, que compreenderão que a história física e sua importância social devem permanecer como legados de diversas gerações e devem

Ao analisar as colocações dos entrevistados, percebeu-se a preocupação
e reconhecimento de seus participantes em relação à obra de Poty.
Suas falas evidenciam não apenas a paixão por àquilo que fazem, mas
também o orgulho que cada um sentiu ao participar de uma escalada
em uma obra de arte.
264

A preservação do patrimônio histórico cultural faz-se então necessária através de

persistir para serem somadas às novas intervenções físicas ou efêmeras que surgirão futuramente.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo o estudo do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico
Modernista do Bairro Jardim Bom Pastor, na cidade de Juiz de Fora/MG, de forma
de reforçar a importância da preservação da paisagem e da arquitetura modernista
brasileira como um elemento identitário cultural do seu povo. Fundamentado em
investigação documental sobre o movimento arquitetônico modernista brasileiro
e mundial, da história da cidade e dos processos de urbanização e construção de
residências no bairro, buscar-se-á comprovar a existência do conjunto arquitetônico
modernista do bairro e observar as características mais relevantes. O Bairro Jardim
Bom Pastor foi planejado e construído na década de 40, acompanhando o Plano de
Remodelação e Expansão da cidade de Juiz de Fora, respondendo à uma necessidade
de expansão da época e sob o apoio do mercado imobiliário juiz-forano, o trecho
do bairro no Plano foi concretizado e teve seus lotes vendidos à classe alta da
cidade, possuidores de acesso aos principais arquitetos da época, além de artistas e
paisagistas, como por exemplo o Arthur Arcuri e João Guimarães Vieira, já inseridos
no modernismo. A comprovação da existência deste conjunto vem como artifício de
fortalecimento das investidas de preservação do patrimônio histórico modernista da
cidade de Juiz de Fora, do Brasil e do mundo.
Palavras-chave: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico; Modernismo; Juiz de Fora;
Preservação; Memória Coletiva.
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Introdução
“Considerando que, por sua beleza e carácter, a salvaguarda
das paisagens e dos sítios definidos pela presente recomendação
é necessária à vida do homem, para quem são um importante
regenerador físico, moral e espiritual e por contribuírem para a vida
artística e cultural dos povos, como demonstram inúmeros exemplos
universalmente conhecidos.” (UNESCO-IPHAN Recomendação de Paris
para Paisagens e Sítios, 1962, p.01)
Introduzimos nossa defesa de reconhecimento e preservação do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Modernista do Bairro Jardim Bom Pastor em Juiz de
Fora/MG com a citação acima, retirada da Recomendação da Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em sua décima segunda edição, cujo tema era Paisagens e Sítios, ocorrendo em Paris no ano
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[...] Artigo 3º - A conservação e a restauração dos monumentos visam
a salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico.”
(IPHAN Carta de Veneza, 1964, págs.01 e 02)
Desta forma, a narrativa histórica urbana é eternizada nas edificações, nos traçados urbanos, nas paisagens e nos monumentos; e por isso se faz necessário a sua
salvaguarda.
O desenvolvimento de uma maior consciência histórica e o despertar de um sentimento fortemente nacionalista – desencadeado pelo movimento modernista – fez
surgir em todo Brasil uma busca e resgate da memória brasileira. Hoje seguimos
as tentativas de preservação na cidade buscando a preservação de características
desse momento em Juiz de Fora/MG, em especial no bairro Bom Pastor, e cremos
que isto se faz essencial não só pelo aspecto arquitetônico, mas também como
resgate da memória coletiva, do pulsar da vida diária, latente de histórica que é

de 1962. Esta recomendação trás inúmeras considerações sobre o porquê preser-

nosso dever perceber, preservar e transmitir.

var paisagens e sítios de nossas cidades e fortalece o anseio nosso da busca por

Breve histórico de Juiz de Fora/MG

registrar a paisagem modernista resistente do bairro em questão e fortalecer as
tentativas de preservação de sua arquitetura. A necessidade de preservação dos
elementos que fazem parte de nossa memória, tanto individual quanto coletiva é
fundamental para a manutenção de nossa e história e cultura.
A Carta de Veneza, publicada em 1964 no II Congresso Internacional de Arquitetos
e Técnicos dos Monumentos Históricos organizado pelo ICOMOS (Conselho Inter-

“Sítio ou Fazenda do Juiz de Fora no século XVIII, Vila de Santo Antônio
do Paraibuna em 1850, Cidade do Paraibuna em 1856, a localidade e
toda a região da qual ficou sendo o centro voltaram a ter a primitiva
denominação em 1865, quando o art. 13 de uma lei provincial de 19 de
dezembro determinou: ‘A Cidade do Paraibuna denominar-se-á Cidade
do Juiz de Fora’”. (Oliveira, 1966, p.63).

nacional de Monumentos e Sítios) apresentou recomendações que embasam a
busca da preservação da cidade como expressão cultural de seu povo:
“Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais
de cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de
suas tradições seculares. 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 o dever de transmiti-las na
plenitude da autenticidade.
270

A relação do Bairro Jardim Bom Pastor com Juiz de Fora dá-se à partir da década de 40, período de expansão da cidade para além do centro inicial urbano.
Para melhor compreensão das transformações resultantes deste período, faz-se
necessário um breve entendimento do histórico, ocupação e expansão da cidade
até o surgimento do novo bairro.
As primeiras ações de ocupação e povoamento da região retomam ao século XVIII
com a exploração mineradora no centro sudeste da então colônia de Portugal,
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época em que houve grande incentivo por parte da coroa de caminhos e estradas

(Halfeld), e na diagonal pela rua de Dom Pedro II, continuação da Estrada e Com-

que ligassem as minas até o porto. Para atender à essas demandas as Estradas

panhia União e Indústria. (Lessa, 1985, p.81)

Reais foram construídas e isso gerou um impulso de crescimento de cidades cortadas e iniciadas por estas estradas.

Segundo Lessa (1985), na época do levantamento de Dodt, “Nos dois quilômetros
que existiam da Avenida [Rio Branco], havia 57 casas e a igreja no lado par; 45 casas

O primeiro registro de ocupação da região dá-se em 1700, com a abertura de uma

e a capela do Passos no lado ímpar [...]” (LESSA, 1985, p.83) (...) onde encontramos

“picada” partindo da Borda do Campo (Barbacena) até o Rio de Janeiro. Em 1718,

um dos primeiros registros de ocupação da região sul da cidade e, consequente-

o rei distribui sesmarias entre os responsáveis pela abertura do novo caminho

mente, da Avenida Barão do Rio Branco, sabendo-se que no lado oposto ao da já

como forma de agradecimento pelos serviços prestados. (ESTEVES, 1915, p.16) En-

citada capela dos Passos, encontrava-se uma das primeiras ocupações urbanas da

tão, alí se instala Tomé Corrêa Vasques, Alcaide-Mor da cidade do Rio de Janeiro

cidade, no atual bairro Alto dos Passos, localizado em frente ao bairro Bom Pastor.

e sua família; edificando sua Alcaidemoria, conhecida, posteriormente, como Fa-

Esta região valorizou-se com as intervenções de Halfeld na região.

zenda da Tapera, sede ainda existente no atual bairro Santa Terezinha. Em 1718
já é possível encontrar documentos que nomeiam uma nova localidade na região,

À partir deste traçados, constituiu-se o centro urbano e à partir da-lí seu cresci-

a “SESMARIA DO JUIZ DE FORA”, a sede da fazenda era localizada no atual bairro

mento. Como afirma Albino Esteves:

Vitorino Braga.
Em 1836, o engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld é nomeado Engenheiro da Província de Minas Gerais, e sua primeira tarefa era a abertura de um
novo caminho, que conecta-se Vila Rica e a divisa do Rio de Janeiro de forma mais
rápida. Desta forma, Halfeld constrói a Estrada Nova do Paraibuna, que dispunha
de parte da antiga picada (Caminho Novo) até na altura do bairro Benfica, quando

[...] “em verdade foi na graciosa collina que mais tarde se denominou
– Alto dos Passos – a fundação dos primeiros elementos da futurosa
cidade mineira. Dali, como é fácil observar nossa urbs para seu
caminhar triumphante o rumo do norte, assignalando o roteiro seguido
por marcos de edificação, mais a mais elegantes e úteis, segundo as
exigências progressivas das organizações novas e sadias.” (Esteves, 1915,
p.159)

muda seu traçado para a margem direita do rio, afastando-se da fazenda do Juiz
de Fora e do Alcaide-Mor. (LESSA, 1985, p.34)

O bairro Bom Pastor, comparado com o centro urbano da cidade, é tardio para a
ocupação da região e, por isso, não contou com desenhos urbanos irregulares e

Em 1860 tem-se a primeira planta da cidade, levantada e proposta um plano de

exemplares ecléticos, neo coloniais ou art déco, como no centro; apesar de conter

crescimento desenhado pelo Engenheiro Gustavo Dodt, a qual continha a Estrada

a Capela Nosso Senhor dos Passos a ocupação da região esteve estagnada até en-

Nova como principal eixo de desenvolvimento da cidade, junto à um plano de

tão. Datado da década de 40, o bairro objeto de estudo deste artigo é contempla-

embelezamento das vias. (OLIVEIRA, 1966, p.65) O centro urbano da cidade de

do por um plano de urbanização e residências do auge do movimento modernista

Juiz de Fora inicía-se à partir do arruamento disposto no levantamento e proposta

no Brasil, como esclarecemos em breve.

de Dodt, a qual consistia na rua Direita (atual Avenida Barão do Rio Branco) como
principal cortada perpendicularmente por outras ruas, dentre elas a Rua Califórnia
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Um panorama do Modernismo: Mundo

no padrão europeu, a partir de novos eixos viários, uniformização das fachadas e

Durante o século XIX a Europa passa por um um processo de industrialização, que

Ambos eventos de negação da cidade colonial por motivos diferentes, mas que en-

é seguida pelo crescimento demográfico das cidades e logo, por um escoamento
dos campos a favor de um desenvolvimento urbano sem precedentes. (CHOAY,
1965, p.03). Logo via-se a necessidade de readequação das cidades para atender
as novas demandas da sociedade pós-industrial, tanto de habitação quanto estrutura urbana.
O movimento moderno surge como resposta às mudanças e representaria o sentimento da época de romper com o passado em busca do novo. As inovações
tecnológicas dariam um novo significado a funcionalidade, e esta acaba gerando
uma nova estética, onde todos os elementos obedecem a algum propósito. Então
função e estilo estariam ligados numa atitude com o design que, por meio do
próprio, associava modernidade com o uso da produção em massa e da pré-fabri-

implantação de parques públicos. (SEGAWA, 1998, p.21)

volviam o mesmo interesse político, demonstrar e possibilitar avanços no desenvolvimento social e econômico a partir da infraestrutura e imagem urbana, para
a modelagem de um Brasil condizente com o figurino de uma nação “civilizada”.
(SEGAWA, 1998, p.21)
No âmbito das artes, e da arquitetura, como manifestação cultural de identidade,
o Brasil se vê em desvalor e carente até o final do século XIX. Logo surgiram uma
série de movimentos inspirados na tradição e em valores do passado. Além dos
estilos classicistas europeus, um grupo nacionalista busca referências na arquitetura colonial acreditando que ela seria o autêntico “valor do passado” brasileiro.
(BRUAND, 1999, p.33)

cação (KHAN, 1995, p.13). A virada do século, XIX para o XX, foi marcada por uma

Havia uma inquietação ideológica surgindo, era a síntese entre pensamento rev-

transformação a nível mundial, onde ao tempo de cada realidade, modificaria seu

olucionário e nacionalista. Logo surge em São Paulo, com o objetivo de renovar o

modo de vida.

ambiente artístico e cultural, A Semana de Arte Moderna de 1922, onde houveram

A mudança de século no Brasil
“Quando o modernismo apareceu, as lutas políticas refletiam
sensivelmente as mudanças sociais e políticas. [...] A urbanização,
sempre estreitamente ligada à industrialização, provocaria o
crescimento da pequena burguesia e o aparecimento da classe operária.
Era a ruptura da estabilidade que se anunciava, disfarçada apenas pela
rotina. Essa mudança na paisagem estava ligada a razões endógenas e
exógenas.” (SODRÉ, 1961, p. 32-34, XAVIER (Org.), 2003, p. 31-33.)

exposições artísticas e literárias produzidas por artistas do grupo dos “futuristas”
do brasil. Essa manifestação criou um espírito de luta contra o “marasmo intelectual, junto a um ambiente psicológico e econômico para a aceitação da arquitetura
que estava por vir. (Bruand,1999, p.63)
Este movimento abriu caminho para que a cultura moderna no Brasil atingisse a
classe burguesa que financiaria as primeiras obras modernistas. São Paulo e Rio
de Janeiro tiveram as primeiras manifestações arquitetônicas modernas e a escola
carioca se destaca no estudo pela proximidade com a cidade de Juiz de Fora. Lúcio
Costa foi uma figura de destaque na arquitetura moderna carioca, pois além de

É neste cenário de expansão urbana que alguns fatos marcaram a transição do

projetos renomados produziu muitas obras teóricas acerca da arquitetura bra-

século XIX para o XX, a transferência da capital de Minas Gerais de Ouro Preto

sileira. Ele já havia sido reconhecido como estudioso desta arquitetura moderna

para Belo Horizonte e a “Haussmanisation”, baseado no programa de Hausmann,

e logo foi convidado para montar um grupo de colaboradores, que assessorados

do Rio de Janeiro que consistia na redefinição de sua morfologia urbana, com base
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por Le Corbusier, projetariam um edifício emblemático dando um novo significado

fábricas se instalaram na região próxima a estrada união indústria e no ano de

aos conceitos modernos corbusianos.

1915 havia um total de 69 estabelecimentos industriais, com a maioria localizados

“A escolha de Lúcio Costa era lógica e fundamentada: sem dúvida
alguma, era ele a figura de maior destaque dentre os adeptos da
arquitetura “moderna” [...]. (BRUAND, 1999, p.82)
O grupo brasileiro estava tentando incorporar os preceitos racionais, da arquitetura corbusiana, adotando formas simples e geométricas, junto a térreo com pilotis,
terraços jardins, fachada envidraçada, aberturas horizontais, integrando o espaço
interno com o externo, aproveitando a iluminação e ventilação natural, por meio

na rua halfeld. (BARBOSA, 2017, p.93). A população urbana alavancou, e as necessidades de um meio urbano condizente com seu desenvolvimento se tornou
imprescindível. (GIROLETTI, 1988, p.103)
O cenário da cidade era próspero e muitos edifícios de hotéis teatros cinemas, etc,
se desenvolveram nas primeiras décadas do século XX. O mercado imobiliário agora se mostra promissor e uma série de edifícios financiados pela nova burguesia
proliferam na região central. (GIROLETTI, 1988, p.118)

de brises móveis, tudo trabalhado em volumes puros a partir do cruzamento de

“A renomada Construtora Pantaleone Arcuri concluí, em 1938, um
edifício de destacada presença, seis pavimentos, com fachada destituída
de ornamentos e marcada pela rigorosa geometria de grelhas,
envolvendo esquadrias de ferro[...]” (DUARTE, Antônio. Arquitetura
moderna: Juiz de Fora. Juiz de Fora : Funalfa, 2017, p.28)

um corpo horizontal e de um vertical. As modificações feitas pelo grupo de Lúcio
Costa dão origem a um resultado novo, fruto da combinação entre o racionalismo arquitetônico internacional e as experiências realizadas pela escola carioca,
podendo destacar o dinamismo e a leveza do conjunto, e a forte integração entre
arquitetura, paisagismo e artes plásticas. (BRUAND,1999, p.91-93)

Modernismo em Juiz de Fora
As antigas estradas se tornaram as principais vias de escoamento da cidade e
definem a área central. E é ao final do século XIX que um aumento expressivo no
desenvolvimento comercial, industrial e de serviços, faz com que o ambiente urbano sofra modificações. (GIROLETTI, 1988, p.102)
A cidade mineira era polo industrial da região, e fez parte do grupo de cidades
que na segunda metade do século XIX, apresentavam estruturas urbanas modernizadoras (SEGAWA, 1998, p.19). Juiz de Fora apresentava redes de drenagem e
abastecimento de água, transporte urbano por bondes, iluminação pública a gás
e estações ferroviárias. Entretanto, o fator fundamental que a incluiria na cena
das cidades industrializadas foi a fundação da Companhia Mineira de Eletricidade,
que viabilizou a industrialização local em larga escala, já que as grandes indústrias
precisavam de uma força motriz eficiente e barata. (GIROLETTI, 1988, p.67). Muitas
276

A Construtora Pantaleoni Arcuri será responsável pela viabilização da maioria
desses edifícios. Foi por volta de 1930 que edificações com características proto-modernas começam a aparecer, o estilo Art Deco representou o começo da
busca pela modernidade na cidade. (DUARTE, 2017, pag.28)
A contribuição da família Arcuri se estende além do protomodernismo, chegando
ao movimento moderno pelas mãos do engenheiro Arthur Arcuri, que em 1941
volta a Juiz de Fora, após estadia no Rio de Janeiro, onde foi pós-graduando sofrendo influências da nova tendência moderna da época. (SANTANA; STELLA, 2002,
p.14)
Podemos afirmar que a escola carioca foi quem mais influenciou a produção arquitetônica moderna juiz-forana, pois, além de possuir nomes consagrados, havia
o fator geográfico de proximidade. A cidade recebeu intervenções de personalidades renomadas, como Francisco Bolonha, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e
Burler Marx. (DUARTE, 2017.p. 31 a 33)
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Junto a arquitetura moderna processos de urbanização foram implementados nas

Saboya Ribeiro à tal ocasião, elaborava o Plano de Remodelação e Expansão da ci-

cidades brasileiras. Os investimentos em novos bairros planejados eram feitos por

dade de Juiz de Fora, elaborado de meados da década de 40 e concluído em 1951,

iniciativa privada, e uma das referências base dos projetos era o plano de Hauss-

visando abranger a totalidade do município, tendo sido elaborado sobre a Planta

mann em Paris. (BRUAND, 1999. pags. 323 a 326)Juiz de Fora não fica fora dessas

Cadastral do território, sobre a qual o urbanista iria inserir propostas de modifi-

intervenções urbanas modernas, entre 1940 e 1950 a Avenida Rio Branco, princi-

cações no traçado de vias, inserção de parques, remodelação de trechos urbanos,

pal via de escoamento, ganha canteiros e um bairro suburbano se desenvolve às

dentre diversos outros estudos. O Plano não foi implementado em sua totalidade,

margens do centro, já adensado, seria ele o Jardim Bom Pastor.

mas diversas propostas presentes no estudo foram levadas à frente, de modo a

O bairro Bom Pastor

serem implementadas posteriormente.
A análise e o aval do urbanista apontam algumas características do próprio traça-

O traçado referente ao bairro Bom Pastor, foi elaborado a partir dos estudos dos

do urbano, já que, segundo Rezende (2003), a atuação de Saboya Ribeiro não ori-

engenheiros Altamiro de Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira, prestando serviços à

enta-se no âmbito do urbanismo de melhoramentos, e tão pouco como uma pro-

Sociedade Imobiliária America Ltda. A participação do urbanista Saboya Ribeiro[1],

dução pré-modernista. Segundo a autora, a produção do urbanista está pautada

foi decisiva para a definição do anteprojeto a ser aprovado, como consta no doc-

nas formulações teóricas e conceituais do urbanismo de raiz americana, desta-

umento, datado de 21 de setembro de 1946, no qual a Construtora Salgado S. A.,

cando-se o planejamento regional e gestão urbana, ainda que com aproximações

responsável pelo levantamento e projeto, e a Sociedade Imobiliária América Ltda

com o urbanismo modernista durante sua trajetória intelectual, principalmente a

(SOCIAL), proprietária do empreendimento, apresentam ante-projeto e levantam-

partir da década de 40.

ento, e comprometem-se em encaminhar o projeto completo em 120 dias, solici-

“A maioria de seus projetos, entretanto, traz elementos presentes nas
intervenções de Haussmann em Paris e nas cidades jardins de Unwim
e Parker. Seu sistema de avenidas inspira-se, segundo suas próprias
palavras, nos planos de Sir Christopher Wren para Londres no século
XVII, de L’Enfant para Washington no século XVIII e de Haussmann para
Paris no século XIX. Grandes retas encaminham uma perspectiva com
uma praça ou parque como ponto focal. Ruas curvas são desenhadas
em respeito à topografia do terreno.” (REZENDE, 2003. p.04)

tando então o deferimento da proposta, que, como consta, teve aprovação prévia
de Saboya Ribeiro:
“Declara mais que, em virtude da urgência do requerente, por motivo de
necessidade de aquisição de equipamento mecânico para execução do
plano, aproveitou-se da passagem por esta cidade do Engenheiro Chefe
do Plano de Urbanização, Dr. Sabóia Ribeiro, que, além do anteprojeto
ora apresentado, examinou também o terreno, declarando-se de pleno
acordo com as pretensões do requerente” (Loteamento do Jardim Bom
Pastor, Processo número 06347/1946 Vol 1, a fls. 4)

[1]

José Octacílio Saboya Ribeiro (1903- 1969), natural do Ceará, formou-se em engenharia pela

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, tendo sua atuação voltada para o urbanismo, campo no qual
atuou em diversas cidades brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, onde foi Coordenador no
Curso de Urbanismo na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. Foi prefeito

Costa (2002), ressalta ainda que Saboya Ribeiro identificava como de primordial
relevância para o planejamento urbano regional a compreensão dos problemas
políticos, sociais e administrativos, que norteiam o seu pensamento para o traçado das cidades, aproximando-se muito mais do ecletismo e da city beautiful ou
cidade jardim, do que ideais modernistas pautados em Le Corbusier ou na Carta
de Atenas.

de São Luis (MA) entre 1936 e 1937. (REZENDE, 2003)
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A autora ressalta ainda que:
“Para ele, alguns dos pontos mais relevantes do planejamento urbano
regional eram a regularização dos cursos d’água, a preservação das
florestas e a conservação do solo. Atrelado a estes estaria o problema
habitacional e seus correlatos como saneamento, circulação e espaços
livres para recreação física e cultural da população.” (COSTA, 2002,
p.217)
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na porção onde há um morrote. Hoje em dia o local está parcialmente ocupado
por edificações e estrutura viária, grande parte é permeável, porém com pouca arborização de maior porte. Também por previsão da inserção do Bosque Municipal
algumas ruas são propostas sem saída, no limítrofe com o que seria o local destinado ao bosque. Tais ruas não foram executadas dessa forma, sendo atualmente
ligações com outros bairros próximos.
O plano de Saboya Ribeiro incluía ainda uma Reserva Rural, a leste, na extremi-

Para o bairro Jardim Bom Pastor, sob as folhas 117 e 127 do Plano, datadas de

dade do bairro, na região conhecida à época como “Morro do Matadouro”, que

1947, Saboya Ribeiro compila os traçados previstos para o bairro, já com modifi-

hoje dá lugar ao bairro Vila Olavo Costa.

cações ao anteprojeto parcial apresentado à prefeitura pelos empreendedores.

Atualmente o traçado urbano no bairro Bom Pastor não é exatamente idêntico ao

O desenho elaborado sobre as curvas de nível do terreno traça a avenida principal

esboço dos engenheiros explicitado no Plano de Saboya Ribeiro. A proposta prin-

do bairro em perpendicular à Avenida Rio Branco, por onde se dá o acesso prin-

cipal de implantação, hierarquia viária e desenho das ruas principais foi seguido

cipal; a via é larga e reta, com canteiro central permeável, com a construção de

na íntegra. Como já exposto, à borda do bairro, ao norte, planejava-se a implan-

uma praça de formato circular destacada tanto pela perspectiva conferida pela lin-

tação de um Bosque, que, atualmente, dá lugar a algumas ruas sem saída e outras

earidade da via, quanto por estar em porção em aclive do terreno. As outras vias,

ruas que são vias de comunicação com outros bairros limítrofes.

alimentadoras, são em sua maioria perpendiculares à Avenida de acesso principal
ao bairro, e logo, paralelas à Av. Rio Branco, orientadas no sentido norte-sul, desta
forma, a maior parte dos quarteirões possui formato retangular, de tamanhos

Com relação à praça, o Plano previa a implantação da mesma no quinto quarteirão à direita a partir do acesso à avenida principal do bairro, ocupando em

regulares.

dimensões e formato exatamente equivalentes ao referido quarteirão. A implan-

O traçado do bairro é marcado pela ortogonalidade no trecho de topografia mais

sendo cercada por quatro ruas, já que o quarteirão de localização da mesma pos-

favorável, enquanto nos trechos de maior incidência de relevos em aclive as ruas

sui duas arestas paralelas e outras duas ruas laterais curvas, de modo que as faces

adaptam-se às possibilidades do terreno, fazendo curvas sutis nas bordas do

paralelas estão desencontradas, e o quarteirão configura-se como maior que os

traçado principal.

demais, sendo também local de implantação do Clube Bom Pastor, marcando en-

tação da Praça, no entanto, deu-se à altura do terceiro e quarto quarteirões, não

tão um uso coletivo.
O plano já previa o aterro da Lagoa que anteriormente existia no local, que passa a
dar lugar a quarteirões de residências e uma praça próximo à área anteriormente

O bairro atualmente é predominantemente residencial, com a recente implan-

alagadiça. Saboya Ribeiro ainda incorporava ao traçado urbano e viário do bairro

tação de edifícios multifamiliares em substituição a antigas residências unifam-

um Bosque Municipal nos trechos onde o terreno possui topografia mais aciden-

iliares, o que teve como conseqüência o aumento do gabarito em alguns trechos

tada, em forte aclive, a proposta iria conformar uma grande porção de área verde

do bairro. Este localiza-se em região privilegiada da cidade de Juiz de Fora, com
boa infraestrutura pública, proximidade de estabelecimentos comerciais, de laz-
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er e serviços, principalmente os situados no bairro Alto dos Passos e na Av. Rio

por exemplo, na modernização da Avenida Barão do Rio Branco que contava com

Branco nas proximidades do bairro, além de bons acessos ao transporte público e

o projeto paisagístico assinado pelo escritório de Roberto Burle Marx, em 1980,

relativa proximidade ao centro da cidade. Além disso, possui duas praças, uma de

que fez inclusive projetos para inúmeros outros lugares, praças e terraços jardim

recreação e lazer, e outra que abriga uma Igreja Católica, o que oferece vegetação,

na cidade. É deste momento, de desenvolvimento e modernização da cidade, que

equipamentos e mobiliário público adequado a prática de esportes, lazer infantil e

vemos surgir o Bairro Bom Pastor.

outras práticas, qualificando a vida urbana do bairro.
A abertura de tombamentos de casa modernistas na cidade é recente, e vem enRecentemente, a região é alvo de substituições urbanas e adensamento, com a

contrando inúmeras dificuldades de ser reconhecido como patrimônio, por ser

demolição de residências e edificações menores para a construção de edifícios de

um estilo que ocorreu a “pouco” tempo. Buscamos neste artigo fortalecer essas

apartamentos, observam-se construções em andamento e outros edifícios recém

iniciativas.

lançados.

Medidas Preservacionistas na cidade

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Modernista do
Bairro Bom Pastor

A primeira iniciativa de preservação do patrimônio histórico e artístico de Juiz de

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência

Fora partiu de uma modesta ação do professor Lindolfo Gomes no final da década
de 1930, que consistia na tentativa de preservar, através do SPHAN, a já citada
Fazenda do Juiz de Fora; porém não foi eficaz, o imóvel acabou sendo demolido
antes do seu tombamento. Apesar de não termos a presença desta fazenda como
suporte de um importante trecho da memória da nossa cidade, esta iniciativa deu
impulso a ações mais certeiras na história da preservação do patrimônio histórico de Juiz de Fora. Como por exemplo, a criação da Fundação Cultural Alfredo
Ferreira Lage – Funalfa – para tratar de assuntos culturais no município, após a
demolição da antiga sede do Colégio Stella Matutina no fim da década de 1970.
Nesta mesma época, a cidade passou por uma série de demolições em suas ruas
e avenidas justificadas pela intenção de “modernizá-la”, mas que ocasionaram no
desaparecimento de praticamente todos os casarões que ficavam às margens da
Avenida Rio Branco, que abrigavam as famílias dos Barões do Café, responsáveis
pelo crescimento inicial da cidade. Estas demolições ocorreram em resposta ao
Programa Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio, na década de
1970, que trouxe investimentos para que a cidade se desenvolvesse, resultando,
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e a Cultura (UNESCO), reunida em Paris em 1972, teve como objeto a Convenção
para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; que define patrimônio
cultural e natural, artigo 1:
“Os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por
sua arquitetura, unidade ou integração à paisagem, têm valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência.”
(Recomendação de Paris, 1972, p.02)
Com base nesta recomendação, apresentamos a seguinte proposta de estudo e
defesa de um conjunto arquitetônico e paisagístico modernista do bairro Bom
Pastor, tendo como base o valor urbanístico do planejamento das vias e alamedas
e o valor arquitetônico dos imóveis dispostos nestas, que carregam muitas das
principais características do movimento moderno, além de ser um registro vivo
deste período histórico em Juiz de Fora/MG.
Complementando as tentativas recentes de preservação do patrimônio moderno
da cidade, este estudo tem o objetivo de fortalecê-las e tornar claro a presença de
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outras edificações e do conjunto arquitetônico e paisagístico do bairro que pos-

Observamos uma influência nítida na produção das residências populares da

suem valor histórico e são dignos de proteção.

região, que carregavam características de casas vizinha conscientemente modernistas. Alguns elementos adicionados às fachadas remetiam uma composição

À partir de visita realizada no dia 21 de abril de 2018 ao bairro Jardim Bom Pas-

cúbica junto a elementos taxados, como cobogós, pilares cilíndricos, falsas janelas

tor, com base no conteúdo histórico da cidade, do bairro e das características do

em fita e o uso de volumes nas fachadas que a enquadram e as vezes se projeta-

estilo modernista em questão, buscou-se mapear as casas que apresentavam car-

vam além da linha das fachadas protegendo as janelas.

acterísticas excepcionais do movimento moderno e, por isso, tornavam registros
da história do bairro, compondo a narrativa histórica eternizada nessas obras

Apesar da relevância dos exemplares modernos, nenhuma residência foi tomba-

arquitetônicas e nos traçados urbanos que elas estão inseridas, compondo uma

da, ainda, e temos como objetivo usar este artigo para atestar a importância de

paisagem modernista característica do bairro, aqui defendida como o Conjunto

preservar a produção arquitetônica moderna da cidade de Juiz de Fora. Os ar-

Arquitetônico e Paisagístico do Bairro Bom Pastor em Juiz de Fora/MG.

quitetos que produziram estas obras não são reconhecidos em larga escala mas
apresentam características únicas em sua produção, como Arthur Arcuri que pro-

São nas residências que os arquitetos possuem maior liberdade de projeto, ofere-

jetou as primeiras residencias modernistas no bairro em meados dos anos 50, ele

cendo maiores facilidades de síntese entre a tradição local e a arquitetura contem-

usava de seu conhecimento em fotografia para aplicar conceitos de perspectivas

porânea, resultando em uma mesclagem de conceitos modernos readequados às

em suas residencias, além de incorporar as explorações compositivas da arquite-

condicionantes climáticas e culturais. (BRUAND, 1999, p.125)

tura regionalista, assim como Lúcio Costa, buscando elementos encontrados nas

Podemos referenciar os projetos de Arthur Arcuri como demonstrativos desta ap-

cidades históricas de Minas Gerais.

ropriação, pois utilizava frequentemente das fachadas livres, janelas horizontais,

Apresentamos, nas imagens e na tabela a seguir, o mapeamento realizado in locu,

paredes de vidro e jardins internos, e em algumas vezes aplicava os conceitos de

onde pontuamos, dentro das primeiras vias projetadas para o bairro, as casas

planta livre junto a pilotis e terraços jardim, isso tudo contido em uma disposição

com características modernistas excepcionais e as que apresentavam alguma in-

que se voltava para seu interior, locando as áreas de serviço perto as divisas do

fluência delas. Consideramos, também, o Clube e a Igreja Bom Pastor como in-

logradouro e as áreas íntimas e sociais reservadas ao exterior intramuros. (SAN-

fluenciadores e participantes chave do conjunto, devido às suas características

TANA; PUGLIESI, 2002, p.18)

modernistas e à forte presença no cotidiano do morador do bairro e da cidade.

Encontramos também características que referenciam a produção moderna brasileira, como a exploração do concreto armado em formas esculturais, o uso de
platibandas tipo borboletas, a implementação de elementos coloniais, como muxarabis e venezianas, e foi observado também, a intenção de criar o imaginário
da janela em fita com uso de outros revestimentos no sentido horizontal que às
vezes carregavam a função de trilhos das venezianas móveis, estas que tinham a
funcionalidade semelhante do brise continham a luz exagerada do sol mantendo
a intimidade e a ventilação cruzada nos ambientes.
284
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Imagem 01: Mapeamento do conjunto, parte 1. Fonte: Base cartográfica de Juiz de Fora editada
pelas autoras.
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Imagem 02: Mapeamento do conjunto, parte 2. Fonte: Base cartográfica de Juiz de Fora editada
pelas autoras.
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expressando grandiosamente sua identidade cultural e artística. Características
facilmente identificadas no Bairro Jardim Bom Pastor em Juiz de Fora/MG que,
diante do estudo e mapeamento apresentado, é possível afirmar a existência de
um Conjunto Arquitetônico e Paisagístico que precisa ser salvaguardado para manutenção preservação da memória coletiva juiz-forana.
Segue o Link com as fotos levantadas na visita ao bairro Bom Pastor: https://drive.
google.com/open?id=1U7zGj4-aAkXmLiiDaHdS2Aa4K1XoR7lW

Tabela 01: Catalogação das residências selecionadas por ser valor modernista excepcional,
identificando seu número e nome da rua em que estas se localizam.

Percebe-se, então, que a produção da arquitetura moderna brasileira, seja por
motivos financeiros, técnicos ou ideológicos, se apropriou do ideal futurista e revolucionário do movimento moderno para criar algo novo dentro de sua realidade,
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RESUMO
Este artigo propõe uma reflexão sobre o processo de musealização da Fortaleza do
Morro de São Paulo, cujo projeto de restauro tem como diferencial o compromisso
com a governança participativa, com real envolvimento da sociedade civil. No
decorrer do processo de restauro, o debate sobre o patrimônio como ativo social,
que contemple não só a visitação de turistas, mas especialmente a visão de
pertencimento da comunidade de Cairu foi fortalecido com a intensificação das
ações de salvaguarda, por meio de ações de educação patrimonial. Desde do início
utilizou-se como metodologia a escuta das comunidades de entorno do monumento,
cujas falas evidenciavam a diversidade cultural local, o anseio pelo conhecimento,
reconhecimento e preservação da história e das memórias locais, usando a
restauração da fortaleza como estratégia para o turismo cultural. Nesse contexto,
o projeto foi tomando o cunho de um museu de território, tendo sido elaborados
os projetos para musealização do monumento, visando a funcionalidade e a
ocupação do espaço físico recuperado, sendo uma evolução ao longo do trabalho de
recuperação. O processo de musealização do sistema fortificado deverá estabelecer
uma relação direta e integradora com seu entorno, a partir da expansão do processo
museológico para os sítios arqueológicos da região, de forma a intensificar o turismo
cultural na região.
Palavras-chave: Educação; Patrimônio; Governança; Museologia; Museus.

E-mail: acdcoelho@icloud.com
2. Tecnomuseu Soluções para Museus
Av. Tancredo Neves, 274, Bl-B, Sl-734, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia CEP.: 41820-907
E-mail: simonetrindade@tecnomuseu.com
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INTRODUÇÃO
A Ilha de Tinharé teve a sua denominação registrada por Martim Afonso de Souza
em sua expedição de 1531. Francisco Romero, preposto do donatário Jorge de
Figueiredo Correa, com os colonos embarcados fundaram a Vila de Morro de São
Paulo em 1536, a primeira povoação da Capitania, situada ao extremo norte da
ilha. Essa Vila foi abandonada pouco tempo depois por uma sede considerada
melhor: São Jorge dos Ilhéus. Em 1630 o Governador Geral Diogo Luiz de Oliveira
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Bateria de São Luiz

Morro de São Paulo, por sua posição estratégica, serviu em 1823 de base para
o Almirante Lord Cocrhrane, que liderou a primeira esquadra brasileira, para na
Bahia consolidar a Independência do Brasil. Nessa esquadra, como praticante, estava o jovem Tamandaré, que se tornaria o patrono da Marinha Brasileira. Anos
depois, em 05 de outubro de 1859, o imperador D. Pedro II e a Imperatriz Teresa
Cristina visitaram Morro de São Paulo e Gamboa.

iniciou a construção da Fortaleza do Morro de São Paulo, o Forte. Já em 1728 foi

O tombamento do monumento foi realizado em 24 de maio de 1938 pelo Instituto

terminada a construção do Forte da Ponta e cortinas de muralha ao longo da ilha.

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 1942, entre as costas do

O sistema defensivo Morro de São Paulo em 1730 foi ampliado, tornando-se uma

Morro de São Paulo e Guaibim, o submarino alemão U-507 torpedeou os navios

fortaleza com 183 homens na guarnição e uma cortina com 678 m de extensão, à

“Itagiba” e “Arará”, os passageiros e tripulantes foram salvos pelo barco “Aragipe”,

margem do canal de Tinharé. Sua principal função era defender o canal por onde

sendo este o estopim da entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial junto aos Aliados.

escoava a produção e evitava a invasão de embarcações inimigas.

A Fortaleza passou a integrar a Área de Proteção Ambiental (APA) Ilhas de Tinharé

A Fortaleza é a obra mais complexa de uso militar, um sistema fortificado compos-

e Boipeba, criada pelo Decreto Estadual nº 1.249 de 05/06/1992

to por um forte com outras fortificações a ele subordinadas, com áreas de terreno

O Município de Cairu localiza-se em um espaço territorial de excepcional patrimô-

aberto entre elas protegidas pelo alcance dos canhões. A Fortaleza ou Presídio de

nio natural com importantes referenciais culturais, relacionados tanto à história

Morro de São Paulo era composta por:

regional, nacional e mundial. O município faz parte do Território de Identidade

-

Portaló

-

Forte Velho ou Bateria de N. Sra. da Conceição

-

Cortina ou muralha

-

Forte da Ponta ou do Facho ou de São Paulo (Tapirandu)

-

Bateria do Zimbeiro

-

Forte de Santo Antônio
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Baixo Sul, a região também é denominada como Costa do Dendê, contando com
15 municípios.
A região se destaca pela diversidade do patrimônio cultural e natural existentes, a
exemplo das expressões imateriais: Reinado de São Benedito, Congo, Cheganças,
Terno de Reis, A Barca, Festa do Divino e Lavagem da Igreja do Divino Espírito
Santo, Samba de Roda e a Zambiapunga, que recebeu notificação provisória para
registro especial como patrimônio imaterial do Estado da Bahia. Os bens materiais estão fortemente representados em edificações religiosas e militares, sendo o
sistema fortificado existente em Morro de São Paulo, notadamente uma referência histórica e arquitetônica.
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A GOVERNANÇA

metas do Comitê a intensificação das ações de salvaguarda, por meio de ações de

Em setembro de 2016 foi constituído oficialmente o Comitê de Governança da For-

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO PROCESSO DE
MUSEALIZAÇÃO

taleza do Morro de São Paulo, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do
Estado da Bahia, pela da Secretaria Estadual de Turismo. O Comitê tem o objetivo
de “zelar pelo Monumento, a implementação e a fiscalização das ações que promovam o seu adequado funcionamento, manutenção e sustentabilidade”. Assim,
o projeto agregou importantes parceiros: Instituto de Desenvolvimento do Baixo
Sul (IDES), o responsável pelo projeto de restauro; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Secretaria de Patrimônio da União (SPU); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia (IPAC); Prefeitura Municipal de Cairu; Secretaria de
Turismo do Estado da Bahia (SETUR); Associação Comercial e Empresarial de Cairu
(ACEC); Associação de Amigos de Morro Esperança (AME); Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Associação de Artesãos e Artistas
moradores de Morro de São Paulo (AMOSP).
A governação aplicada no projeto de restauro da fortaleza tem como característica a participação efetiva de atores da sociedade civil (o setor privado de Morro
de São Paulo, cujo trade é bastante atuante, associações de artesões e guias de
turismo). Observa-se a constante presença da representação das três esferas do
poder público, sobretudo, dos órgãos de proteção do patrimônio (IPHAN e IPAC).
Assim, foi possível estabelecer um cronograma de reuniões, onde quinzenalmente
os atores se reuniam, alternando os encontros em Salvador e Morro de São Paulo,
visando o estabelecimento de estratégias e soluções alternativas para a gestão do
monumento.
Percebe-se que, no decorrer dos encontros realizados de forma sistêmica o debate sobre o patrimônio como ativo social, que contemple não só a visitação de
turistas, mas especialmente a visão de pertencimento da comunidade de Cairu
e de todo o Território do Baixo Sul foi fortalecido. Cabe destacar como uma das

298

educação patrimonial.

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia (IDES) e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) firmaram um acordo de
cooperação técnica visando a preservação do patrimônio no Baixo Sul da Bahia.
Este acordo possibilitou que em agosto de 2016 fosse realizada uma visita técnica aos municípios de Cairu, Ituberá, Igrapiúna, Camamu e Maraú, quando foram
estruturadas ações de educação patrimonial na Fortaleza do Morro de São Paulo,
que evoluíram para a concepção do museu de território.
O Museu de Território evidencia os elementos culturais, históricos e naturais mais
significativos e singulares de uma região junto ao público. Esse novo conceito tipológico de museu foi construído e divulgado pelos museólogos Georges Henri
Rivière e Hugues de Varine na França, a partir da década de 1970. O museu de
território empreende processos de musealização in situ, ou seja, o patrimônio musealizado não é descontextualizado, toda a sua ambiência é musealizada dentro
da concepção de um território como museu. Esse novo paradigma, fruto da Nova
Museologia, baseia-se na multidisciplinaridade e na valorização do patrimônio
junto e com a sua comunidade, num diálogo contínuo, reativando vínculos de (re)
conhecimento e identidade.
Em dezembro de 2016 o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul
da Bahia (IDES) contratou a Tecnomuseu Consultoria Ltda., empresa especializada
em museologia, para realizar o projeto museográfico para implantação do núcleo expositivo inicial da Fortaleza do Morro de São Paulo na área direita do Forte
da Ponta. Seu objetivo: a criação e a execução de comunicação museal patrimonial através de elementos expográficos (recursos textuais e gráficos ilustrativos),
possibilitando o começo de ações de musealização do espaço junto ao público,
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dando funcionalidade ao patrimônio recuperado. O desenvolvimento do projeto
teve como responsáveis os museólogos da Tecnomuseu: Aníbal Augusto Gondim
Silva (COREM 1R 103-I) e Simone Trindade Vicente da Silva (COREM 1R 101-I), com
a consultoria do arquiteto especialista Alfredo Henrique Caldas de Souza (CAUBA A93547-6) e a museóloga consultora técnica do IPAC Ana Cristina Dias Coelho
(COREM 1R 234-I). Tínhamos um curto espaço de tempo (menos de 4 meses para
a produção de conteúdos e a execução do projeto museográfico) e recursos finan-
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E a identidade cultural é algo extremamente ligado à autodefinição, à
soberania, ao fortalecimento de uma consciência histórica».
Desde o início utilizou-se como metodologia a escuta das comunidades de entorno do monumento, cujas falas evidenciavam a diversidade cultural local, o anseio
pelo conhecimento, reconhecimento e preservação da história e das memórias
locais, usando a restauração da fortaleza como estratégia para o turismo cultural,

ceiros limitados.

tendo em vista que Morro de São Paulo é mundialmente conhecido como destino

A grande questão inicial encontrada foi a necessidade de definição da identidade

didas categorias de turismo. Por sua vez, os museus na contemporaneidade as-

do monumento enquanto instituição cultural para direcionar a linha curatorial,

sumem um papel ativo e estratégico na promoção de ações voltadas para a in-

pois não havia ainda plano museológico institucional. Foram adotados como

clusão cultural, a afirmação de identidades de grupos sociais, no reconhecimento

princípios norteadores para a definição do perfil museológico da Fortaleza os con-

da diversidade e no desenvolvimento local.

ceitos da Nova Museologia, a Sociomuseologia, a Ecomuseologia, as definições
estabelecidas nas reuniões com membros do Comitê de Governança, os encon-

turístico de “sol e praia”, sendo que o turismo cultural é uma das mais bem-suce-

Diálogos com a Comunidade

tros com a comunidade, tendo a Lei 11.904/2009 – Estatuto de Museus como instrumento legal orientador. Assim como a Nota Técnica emitida pelo IPAC para a

Os Diálogos com a Comunidade tiveram como principal objetivo promover

gestão museológica do complexo denominado Sistema Fortificado do Morro de

a escuta junto à comunidade local e coletar subsídios para o plano museológico.

São Paulo, as diretrizes da política de preservação do estado da Bahia, a política

Os encontros realizados em parceria com as Secretarias de Cultura e de Turismo

nacional de museus e normativas do IPHAN, de forma a dotar o bem tombado,

do Município tiveram como público prioritário a comunidade local, na qual estão

cujo processo de restauro estava em fase de finalização, de uma função didáti-

inseridos: agentes culturais, associações, grupos de terceira idade e o trade local.

co-científica, visando a salvaguarda e a difusão do patrimônio (cultural e natu-

Na primeira fase de atuação as trocas possibilitaram oportunidades para o conhe-

ral), dando funcionalidade ao equipamento, como premissa essencial para a sua

cimento direto dos bens culturais e ambientais através de sua apropriação senso-

preservação e sustentabilidade.

rial, intelectual e afetiva, levando-os à inserção e ação crítica na sociedade, estimulando e propiciando a valorização e a preservação desse patrimônio e estimular

Assim, o sistema fortificado da Fortaleza do Morro de São Paulo foi concebido

a comunidade, sobretudo, a escolar a se conscientizar sobre a importância do

como um território a ser musealizado, possibilitando a compreensão do patrimô-

patrimônio cultural e natural para que sejam disseminadores e corresponsáveis

nio de maneira mais ampla. Segundo Cristina Bruno (1996), “musealização pres-

por sua valorização e preservação.

supõe ou implica em preservar e enquanto ação museológica ela aproxima objetos e homens, revitalizando o fato cultural”, pois

As narrativas construídas nas reuniões com as comunidades de Morro
de São Paulo, Boipeba e Gamboa, além do próprio Comitê de Governança foram

a preservação proporciona a construção de uma memória que permite
o reconhecimento de características próprias, ou seja, a identificação.
300

fundamentais para a elaboração do plano museológico. Definições conceituais e
práticas museológicas foram sendo construídas concomitantemente, dadas às
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condições e demandas vivenciadas, para que o projeto museográfico do núcleo

com dez programas, dos quais algumas atividades já estão em execução, a ex-

expositivo inicial da Fortaleza do Morro de São Paulo fosse elaborado.

emplo do Diálogos com a Comunidade e o Conhecendo nossa História que fazem
parte do programa educativo.
Todo projeto museográfico é um desafio. Uma combinação de informação, espaço,
tempo, recursos e anseios. Para o projeto museográfico do núcleo expositivo inicial da Fortaleza do Morro de São Paulo foi realizado um estudo preliminar para
conceituação da exposição, contando com uma primeira visita técnica ao espaço
da fortificação; análise do material sobre o Projeto de recuperação do monumento disponibilizado pelo IDES; e uma pesquisa histórica e iconográfica preliminar.
Nosso objetivo foi iniciar a sua capacitação como um equipamento cultural produtor e disseminador de informações, marcado pelos conceitos de Referencialidade,
Historicidade e Inovação. Desta forma, foi estruturada inicialmente para o público

Figura 1 – Reunião Governança. Morro de São Paulo, 2017.
Figura 2 – Diálogos com a comunidade.

Morro de São

Paulo, 2017.

Conhecendo um pouco da nossa história

uma narrativa museográfica cronológica, numa construção dedutiva do geral para
o específico, materializada no roteiro expositivo, propiciando contextualização
para a experimentação e a compreensão do monumento em seu território. A programação visual pretendeu resgatar a referencialidade dos elementos históricos
e funcionais da Fortaleza. A Inovação referiu-se à elaboração de propostas que
estabeleçam uma comunicação efetiva com o público visitante de modo agradável

Trata-se de uma atividade complementar dos temas já trabalhados anteriormente

e construtivo. Criar pontes de diálogo com a comunidade e o público, repaginando

no Diálogos com a Comunidade, voltada para professores do município de Cairu,

um monumento secular como um museu para o público atual.

sendo esta etapa realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
Foram explorados temas como: os primeiros habitantes, o tipo de construção, as
intervenções feitas no prédio ao longo dos anos, o papel na Independência do
Brasil, como se deu o tombamento do prédio, etc. Após essa etapa, o professor
conduzirá os alunos às exposições para que eles possam vivenciar tudo aquilo que
foi repassado em sala de aula. Como desdobramento, o município do processo
de restauro da fortaleza, o município de Cairu, iniciou a estruturação de seu Programa de Educação Patrimonial.
Portanto, para uma ação museográfica foi necessária uma ação ontológica museológica: a elaboração de um plano museológico básico referencial. Este conta
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4. O nascimento de Morro de São Paulo (a descoberta pelos portugueses, a denominação por Martim Afonso de Sousa, a ocupação portuguesa)
5. O sistema fortificado de Morro de São Paulo (a construção do forte e o sistema
fortificado, definições, a ocupação humana)
6. A vida na Vila de Morro de São Paulo (estrutura, economia, religiosidade: a
proteção da padroeira Nossa Senhora da Luz)
7. O papel na Independência da Bahia e do Brasil (O nascimento da Marinha Brasileira, Lord Cochrane, o Lobo do Mar)
8. Almirante Tamandaré, Patrono da Marinha Brasileira (dados biográficos)
Figura 3 - Layout do projeto museográfico para o Núcleo Expositivo inicial
da Fortaleza do Morro de São Paulo. Tecnomuseu, 2017.
Figura 4 - Layout de painel expositivo do Núcleo Expositivo inicial da
Fortaleza do Morro de São Paulo. Tecnomuseu, 2017.

Assim, foi possível elaborar um roteiro expositivo preliminar, que evoluiu para um

9. A perda da função de fortificação e o processo de arruinamento (Relato da A
visita de D. Pedro II)
10. A 2a guerra mundial (1942 - o Brasil na 2ª. Guerra, ataques nas águas de Morro
de São Paulo)

definitivo, que norteasse as ações necessárias a serem empreendidas, principalmente a pesquisa histórica e iconográfica, com o objetivo de construir um discurso

11. Correntes marítimas, correntes Culturais (Manifestações culturais da região,

expositivo para situar o visitante no contexto histórico e espacial do monumento

destaque para o Zabiapunga)

e sua ambiência, orientando-o quanto ao que ver na Fortaleza em seu circuito e
entender a sua estrutura funcional.

Toda exposição é a construção de uma narrativa, de um discurso, uma maneira de

ROTEIRO EXPOSITIVO:

do homem com a sua história mediada pelo patrimônio cultural musealizado, no

comunicação com o público, composta por conteúdo e forma. Ou seja, a relação
caso, a Fortaleza do Morro de São Paulo. Segundo a museóloga e pesquisadora

1. Texto institucional: O projeto de recuperação e revitalização da Fortaleza

profa. Marília Xavier Cury, “o lugar da museologia é onde estão as relações do

2. Localização geográfica e características do arquipélago de Tinharé (fauna e a

de conhecimento para compreensão do fato museológico”. A linha curatorial foi a

flora)

contextualização histórica, resgatando o lado humano do monumento. A Fortale-

homem com o patrimônio cultural e a posição da museologia está na construção

za de Morro de São Paulo só tinha, tem e terá sentido a partir de sua relação com
3. Primeiros habitantes (aimoré) – Filhos da Terra
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A Pesquisa histórica e iconográfica foi essencial para o desenvolvimento do trabalho para embasar a estruturação e a produção de conteúdos textuais e visuais
para o projeto museográfico. Evidentemente, ela deve ser continuada, alimentando a instituição na produção e disseminação de conhecimento, proporcionando
interações e conexões para o público. Foram consultadas fontes primárias (documentos, iconografia, relatos de viagem, diários, livros e periódicos do contexto
temporal dos fatos) e secundárias (bibliografia, periódicos, dissertações), pesquisadores e instituições detentoras de acervos que versam sobre a temática.
O discurso expositivo do Núcleo expositivo inicial da Fortaleza do Morro de São
Paulo é o da vivência através do entendimento de sua finalidade, funcionalidade e
conexões culturais. O circuito de visitação, imposto pela própria natureza construtiva é linear. Apesar de se orientar numa divisão espacial cronológica, a narrativa
expográfica institucional não pretende ser o discurso meramente factual, marcado
por datas e nostalgia, e sim, o discurso do monumento como testemunho material
cultural em sua dimensão humana, fonte de conhecimento e reconhecimento do
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humano em seu fazer, viver, pensar e sonhar. A Fortaleza é o fio condutor através
dessa trajetória e expressão da diversidade cultural que a originou e contextualiza.
O Museu deverá estabelecer uma relação direta e integradora com seu entorno,
a partir da expansão do processo museológico para os sítios arqueológicos da
região, de forma a intensificar o turismo cultural na região. Compreende-se que o
processo de restauração e sua transformação do monumento em equipamento
cultural, o Museu de Território – Sistema Fortificado do Morro de São Paulo permitirá transformações socioculturais na região.
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RESUMO
O presente artigo lança um olhar sobre aspectos da cultura alimentar, especialmente
das chamadas comidas populares ou de tradição hoje inseridas em movimentos
de valorização e patrimonialização. Aliado a esse olhar explora as possibilidades
das novas mídias e tecnologias digitais na preservação de tais tradições, dignas do
título de patrimonio cultural imaterial. O Patrimônio Cultural Imaterial precisa ser
mediado pela ação humana para que possa existir, o registro é um instrumento
legal de preservação, reconhecimento e valorização mas, criar condições para que
os portadores do patrimônio possam continuar produzindo-o e transmitindo-o de
maneira fluida bem como fomentar sua divulgação são fundamentais para sua real
preservação. Na última parte do artigo é apresentada uma experiência além-mar - o
projeto memoriamedia - um museu virtual criado em 2006 - que representa a ação
de uma ONG junto às comunidades locais com o objetivo de investigar, inventariar,
proteger e divulgar o Patrimônio Cultural Imaterial de Portugal. Sendo três os
principais aspectos de destaque desta iniciativa portuguesa: (1) a inventariação
do patrimonio cultural imaterial em um contexto em que o tema ainda não era
popularizado em Portugal, (2) o uso da internet como recurso de disponibilização e
divulgação do conteúdo inventariado (museu virtual) e (3) o respeito às comunidades
locais e atores das manifestações culturais para realização das pesquisas.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial, Patrimônio Alimentar, tradição,
preservação
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seriam a dieta e os modelos e sistemas alimentares? Ou os hábitos à
mesa, as práticas alimentares e a culinária ( a cozinha), os espaços e
equipamentos, contextos e agentes? [...] (Meneses e Carneiro, 1997)

Patrimônio Alimentar
Preservar não é fixar

O tema da alimentação pode derivar de diferentes enfoques - o biológico, o econômi-

O Patrimônio Alimentar
A proposta do presente artigo é debruçar-se sobre aspectos específicos de um objeto ao mesmo tempo universal e particular: a alimentação.

Prática cotidiana de todo homem, fundamental à sua subsistên-

co, o social, o cultural e o filosófico. O caminho proposto na presente pesquisa é
o do social e cultural alicerçado em significados que agregam pessoas e comunidades. Os alimentos além de nutrir, significam e comunicam, comer é uma necessidade fisiológica mas também um feito social e cultural(Contreras e Gracia, 2011).
A alimentação passou a fazer parte do universo de pesquisas das ciências sociais

cia, mas também envolta de aspectos culturais, sociais e econômicos.

somente a partir do século XX, inaugurando uma área de pesquisa da antropologia

Sobre a alimentação Roland Barthes afirma que

inclui os temas: (1) a alimentação e relações com a saúde física (dieta, nutrição,

não se trata somente de uma coleção de produtos fazendo jus a estudos
estatísticos ou dietéticos. Também é, ao mesmo tempo, um sistema de
comunicação, um corpo de imagens, um protocolo de usos, de situações
e de condutas. Como estudar esta realidade alimentar, alastrada até
a imagem e o signo? Os fatos alimentares devem ser procurados em
todos os lugares onde são encontrados: pela observação direta na
economia, as técnicas, os costumes, as representações publicitárias; pela
observação indireta na vida mental de uma dada população (Barthes,
1961, p. 979, tradução nossa).

cultural chamada de antropologia da alimentação. A antropologia da alimentação
alimentos geneticamente modificados); (2) a alimentação e os processos sociais
(hábitos alimentares x classes sociais, alimentação x modernidade); e (3) o simbolismo da alimentação (comidas x cultura popular, mitos, aspectos religiosos).
Em meados da década de 60 do século XX algumas obras de Claude LéviStrauss,

autor clássico da antropologia, começam a ter considerável reper-

cussão entre os estudiosos da alimentação. Em O Cru e o Cozido publicado em
1964, por exemplo, fundamentou as pesquisas sobre o simbolismo do processo de cozimento como representações míticas da passagem da natureza à cultura. As obras de Lévi-Strauss não tratavam da temática alimentação especifi-

Segundo Professor Ulpiano T. Bezerra de Meneses, em precioso artigo sobre a

camente, entretanto, reconheciam que é “em torno da alimentação que as

temática publicado nos Anais do Museu Paulista em 1997 em parceria com o Pro-

diferentes culturas estruturam sua vida prática” (Meneses e Carneiro, 1997).

fessor Henrique Soares Carneiro, ao se falar de alimentação convém introduzir
qual precisamente o objeto desse interesse. Nos dias atuais há vários focos que se

A partir da década de 70 do século XX consolida-se o enfoque social em torno

cruzam ou superpõem e que por vezes seguem em paralelo,

da alimentação, Ulpiano e Henrique ainda no mesmo artigo citam duas grandes

falar de alimentação é privilegiar o alimento (sua produção, aquisição,
circulação, consumo, carência, o mercado, representações, funções
sociais e culturais e assim por diante)? Ou a nutrição? [...] Ou o objeto
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obras representativas:
a primeira é o estudo clássico sobre a batata, de R. Salaman (1a ed.
1949), que representa os trabalhos centrados no alimento/alimentação
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mas procuram desvendar seus conteúdos sociais. Como vem no título,
o que o autor pretende é trabalhar a “história e a influência social da
batata”. Seu eixo de atenção, portanto, é um alimento, sua origem, seu
transplante para a Europa, as condições e dificuldades de sua aceitação
e difusão[...]. Uma segunda obra são os trabalhos de Sidney Mintz
sobre o açúcar (1986, 1996). Na verdade o que ele está efetivamente
estudando é a sociedade capitalista, nem espaço de quase dois séculos,
utilizando-se da história do açúcar como plataforma de observação
(Meneses e Carneiro, 1997).
Quanto ao olhar cultural, segundo Ulpiano e Carneiro pode-se sumarizar no que
Stephen Mennel chama de culinária cultural:
A cultura culinária, por extensão, inclui tudo o que se refere à “culinária”
da sociedade ou de um grupo social, e muito mais além disso. Referese não somente aos alimentos que são consumidos e como eles são
cozidos - seja de maneira simples ou por métodos cada vez mais
elaborados -, mas também às atitudes que são trazidas ao cozinhar
e comer. Essas atitudes incluem o lugar de cozinhar e comer nos
padrões de sociabilidade das pessoas (comer fora, em companhia ou
de maneira privada); o entusiasmo das pessoas ou a falta dela em
relação à comida; seus sentimentos, ao contrário, repugnância em
relação a certos alimentos ou métodos de preparação; O lugar da
comida, a culinária e o comer num senso de identidade coletiva, de
grupo, de sociedade, e assim por diante. Porque a cultura é aprendida,
compartilhada e transmitida, na minha opinião, só podemos entender
os controles culturais da percepção ao estudar como se desenvolvem e
são transmitidos ao longo do tempo. Uma antropologia ou sociologia
da alimentação também deve ser uma história de alimento (Meneses e
Carneiro, 1997).
No Brasil, destaca-se a partir de 1960 os estudos sobre a alimentação e pratos
típicos brasileiros encabeçados por Luís Câmara Cascudo, precedido por Gilberto
Freyre que, nos primórdios da década de 1920, atento a forte influência estrangeira já se preocupava com a preservação dos saberes e técnicas culinárias de sua
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região, o Nordeste. Em artigo publicado em 14 de outubro de 1923 no Diário de
Pernambuco,
Freyre discorria sobre como um café tipicamente brasileiro com quitutes
e doces, ingenuamente enfeitados com flores de papel recortado
anunciando uma culinária e uma confeitaria que constituem talvez a
única arte que verdadeiramente nos honra (Freyre, 2007).

A cultura alimentar é compreendida como “o conjunto de representações,
crenças, conhecimentos e práticas herdadas e/ou aprendidas que estão associadas à alimentação e são compartilhadas pelos indivíduos de uma dada
cultura ou de um grupo social determinado” (Contreras e Gracia, 2011).
As diferentes maneiras de produção e consumo dos alimentos nos revelam identidades culturais, não somente o produto final mas também os recursos materiais e imateriais utilizados no fazer e o conviver à mesa - a comensalidade - são
objetos culturais portadores da memória e da identidade de um grupo social.
Segundo Carlos Alberto Dória, sociólogo e especialista em cultura culinária, quando uma nação se constitui,
vários sistemas simbólicos se articulam, materializando seu conceito.
O poder político reconhece-se numa língua, delimita um território,
identifica hábitos e costumes da população, funda uma historiografia.
Nessa trajetória surge os desejos de se ter uma literatura, uma pintura,
uma música ou uma culinária (DORIA, 2014, p. 23-24).
Pode-se afirmar que a alimentação vêm sofrendo nas últimas décadas um processo de homogeneização, dominado pelo modelo industrial. Por outro lado
nos últimos anos surge ao mesmo tempo uma onda de valorização, certificação,
preservação e inclusive gastronomização e/ou gourmetização de sistemas alimentares locais e territorializados. Comidas, práticas e saberes alimentares, portadores de referências culturais, que expressam tradições das comunidades que as
313
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produzem e as consomem estão se tornando símbolo de resistência aos movi-

norte da Croácia são exemplos representativos de comidas, saberes e práticas

mentos de homogeneização industrial. Nesse contexto é possível perceber e com-

alimentares reconhecidas como Patrimonio Cultural Imaterial da Humanidade

preender o crescente reconhecimento de categorias alimentares como patrimônio

pela UNESCO em 2010. As inclusões mais recentes (2017) são: a arte do “Piz-

cultural em variadas instâncias (municipais, estaduais, nacionais e internacionais).

zaiuolo” Napolitano, a tradição culinária do Malawi (Nsima) e a tradição Dolma.

O patrimônio alimentar pode ser definido como “um conjunto de elementos mate-

No Brasil a Constituição aprovada em 1988 já consagrava o patrimonio cultur-

riais e imateriais das culturas alimentares considerados como uma herança com-

al imaterial ou intangível como uma concepção de patrimonio mais abrangen-

partilhada, ou como um bem comum, por uma coletividade” (Matta, 2012, p.3,

te, além dos bens culturais materiais. O Decreto no 3.551/2000 instituiu o Reg-

tradução nossa).

istro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, sendo estes os saberes, ofícios,
modos de fazer, celebrações e formas de expressão. Muito antes, na van-

É transmitido de uma geração a outra, próprio a um grupo social e reivindica-

guarda de seu tempo, no percurso das preocupações expressas pelos mod-

do por pessoas que carregam sua carga social simbólica especialmente afe-

ernistas (Modernismo brasileiro) Mário de Andrade em 1936 já colocava em

tiva. A alimentação está na interseção do material e do imaterial. Os elemen-

pauta o reconhecimento do patrimonio cultural imaterial ao redigir o ante-

tos materiais são os mais visíveis – ingredientes, utensílios, produto final, mas

projeto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

é no aspecto imaterial - os saberes, a sociabilidade, os rituais, as festas, os mi-

(SPHAN) futuro Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

tos, canções, e histórias associadas - que se determina a sua patrimonialização.
A principal estrutura governamental brasileira voltada à preservação do patrimônio
O reconhecimento de saberes e práticas alimentares como patrimônio cultural

cultural imaterial é o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) do IPHAN, departa-

é prática ainda embrionária tanto no cenário nacional quanto no internacional.

mento este criado em 2004 que rege as políticas de proteção do patrimônio imaterial:

Segundo a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural

O Registro, O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), O Pro-

Imaterial (2003), patrimônio cultural imaterial são as práticas, representações, ex-

grama Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), Os Planos de Salvaguarda.

pressões, conhecimentos e técnicas - instrumentos, objetos, artefatos e lugares
culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns

Apesar do Brasil apresentar um rico potencial culinário este apresenta-se em esta-

casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultur-

do suscetível ao esquecimento por sua condição pouco sistematizada e divulgada.

al; que manifestam-se especialmente em: (1) tradições e expressões orais; (2) ex-

Os programas do IPHAN voltados ao patrimônio imaterial citados acima não focam

pressões artísticas; (3) práticas sociais, rituais e atos festivos; (4) conhecimentos e

no patrimônio alimentar. Poucos e recentes são os exemplos de reconhecimento

práticas relacionados à natureza e ao universo e (5) técnicas artesanais tradicionais.

da cultura alimentar como patrimonio imaterial, pode-se citar o modo de produção
artesanal dos queijos de Minas Gerais e a produção tradicional da cajuína no Piauí,

A dieta mediterrânea, nutritiva e saudável associada às práticas e tradições do

registrados como Patrimonio Cultural Imaterial em 2008 e 2014 respectivamente.

cultivo e consumo de azeite de oliva, frutas e vegetais frescos, frutos do mar,
grãos e vinhos; a gastronomia mexicana tradicional da região de Michoacán en-

O IPHAN destaca que, quanto ao registro de bens alimentares como patrimonio, o

volvida em rituais e celebrações; a arte tradicional de fazer pão de gengibre do

objeto fim não é o prato típico e/ou a receita, mas sim os modos de produção, as
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práticas e saberes associados, às práticas de comensalidade e as celebrações e ritu-

distribuído e fluído que não precisa se manifestar em formas ostentosas ou espe-

ais quando envolvidos. Com base em tais fundamentos o IPHAN negou pedidos de

taculares, mas que é expressão valiosa de criatividade das pessoas e do caráter

registro como do sanduíche de Bauru (Bauru - SP), do pastel de angu (Itabirito-MG)

vivo das dimensões culturais da sua existência”. (Duarte, 2010). Mas apesar das

e do modo de fazer polenta dos descendentes de imigrantes italianos do Vale do

declarações e definições o “fantasma da perda e da ameaça de desaparecimento”

Itajaí-SC, o que de forma alguma invalida estudos e investigações acerca de seus

(Duarte, 2010) paira no discurso da Convenção (Unesco, 2003), quando destaca

valores culturais, sua legitimidade e importância para as comunidades envolvidas.

que,

As políticas patrimoniais tanto de órgãos nacionais como o IPHAN como internacionais como UNESCO suscitam muitos questionamentos em relação à sua
legitimidade social e política. O quão justa é a seleção de bens a serem protegidos feita por técnicos e especialistas em detrimento do desejo das comunidades locais. Por outro lado o quanto interesses específicos, privilégios ou

[...]os processos de globalização e de transformação social, ao
mesmo tempo em que criam condições propícias para um diálogo
renovado entre as comunidades, geram também, da mesma forma
que o fenômeno da intolerância, graves riscos de deterioração,
desaparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial, devido
em particular à falta de meios para sua salvaguarda.

desigualdades dentro das próprias comunidades influem em tais desejos.
O patrimônio imaterial é, por natureza, algo dinâmico, que se transforma e se
Em outras instâncias, como nas municipais e estaduais, os conflitos e questiona-

adapta aos movimentos do viver e das relações sociais o que espelha claramente

mentos também acontecem em relação ao quão pertinentes são as políticas de

que a cultura não é algo imutável. O registro é, sem dúvida, um instrumento legal

patrimonialização, como o atual (fevereiro de 2018) reconhecimento do Virado à

de preservação, reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial, mas há

Paulista como patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo pelo Conselho

de se atentar em não transformá-lo em mera declaração de valor cultural e/ou

de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Governo

em um conjunto de documentos guardados em arquivos “empoeirados” ou re-

do Estado de São Paulo (Condephaat). Segundo o parecer técnico do órgão “o

positórios digitais raramente acessados e não divulgados. Para além do registro,

prato agrega séculos de encontros de culturas, de tradições, de conhecimento e

mantê-lo vivo mesmo que suscetível às mudanças é a forma mais eficaz de cuidar

de prazer sensorial que formaram a diversidade de São Paulo”, por outro lado o

de um bem imaterial e salvaguardá-lo. O bem precisa ser relevante para a sua

sociólogo especialista em gastronomia Carlos Alberto Dória, por exemplo, criticou

comunidade, continuamente recriado e transmitido de uma geração para outra.

duramente o órgão e afirmou ser o tombamento inócuo e com objetivos políticos, a produção de uma realidade simbólica como o tombamento de um prato

Não há dúvida de que certos elementos desaparecerão ou se transformarão

vigente, que faz parte da vida das pessoas e que não está em situação de risco.

mas, preservar não significa fixar, preservar refere-se a transferência de conhe-

Preservar não é fixar

cimentos, habilidades e significado.

O reconhecimento via “carimbo” é impor-

tante para potencializar o bem cultural mas sua sustentabilidade dá-se por, ao
menos, dois aspectos: (1) o real sentido que têm para sua comunidade e/ou

O Patrimônio Cultural Imaterial precisa, necessariamente, ser mediado pela ação

para seus representantes, (2) e sua disseminação para além de suas frontei-

humana para que possa existir. Segundo a definição formulada pela Convenção de

ras locais como cultura e conhecimento, que não precisa ser imutável e/ou pa-

2003, o Patrimônio Cultural Imaterial “remete para uma espécie de conhecimento

dronizado, mas que seja representante da memória e da identidade da nação.
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A valorização da cultura alimentar - um prato típico, uma receita, os modos de pro-

O Caminho do Queijo Artesanal Paulista é também uma iniciativa independente

dução, práticas e saberes associados, práticas de comensalidade e celebrações / rit-

de valorização da cultura alimentar. De escopo bem menor que A Arca do Gosto

uais envolvidos - acontece independente de ações governamentais. Com a global-

representa um coletivo de queijeiros do Estado de São Paulo. O objetivo é aprox-

ização e o mundo conectado muitas iniciativas que antes ficavam restritas às feiras

imar os pequenos produtores dos consumidores finais e promover o consumo

regionais, ações locais, hoje são disseminadas via novas mídias e tecnologias digitais.

consciente e local. O queijo artesanal é produzido em pequena escala, com predominância dos processos manuais, uso limitado de máquinas e utilização exclu-

A Arca do Gosto, por exemplo, é um catálogo online mundial que identifica, local-

siva de leite produzido em cada queijaria. A liberdade criativa e a inovação são

iza, descreve e divulga sabores ameaçados de extinção. Desde 1996 documen-

aspectos valorizados no coletivo, a tradição já sofreu transformações, os modos

ta produtos gastronômicos especiais que fazem parte da cultura e tradições do

seculares de produção de queijos de leite cru modernizados em detrimento aos

mundo e que estão em risco de desaparecer. Além da diversidade vegetal e an-

da região de Minas Gerais, mas assim como estes são representantes da cultura

imal, “estão desaparecendo também queijos, carnes curadas, pães e doces, ex-

nacional.

pressão de saberes rurais e artesanais não escritos, mas complexos, sendo o fruto
de competências e práticas que se transmitem há gerações” (Slow Food, 2013).

MemoriaMedia - um exemplo além-mar

A Arca foi criada para chamar a atenção para estes produtos, denunciar o seu

A plataforma MemoriaMedia é um exemplo de sucesso no uso das tecnologias

risco de extinção, convidar todos a agir para preservá-los: buscá-los, comprá-los,

digitais e das novas mídias na divulgação e valorização do Patrimônio Cultural

comê-los, apresentá-los, apoiar os produtores e, em alguns casos (quando os

Imaterial. Em 2006 a pesquisadora portuguesa Filomena Sousa fundava a

produtos são espécies selvagens em risco de extinção), promover a sua conser-

Organização não Governamental Memoria Imaterial expressamente com

vação e reprodução. O objetivo da Arca não é criar um banco das sementes, uma

o objetivo de realizar o levantamento, a inventariação e a divulgação do

coleção de material genético ou um museu para expor os conhecimentos tradicio-

Patrimônio Cultural Imaterial de seu país (2 anos antes da ratificação da

nais, mas redescobrir e valorizar estes recursos, para apoiar as economias locais.

Convenção em Portugal). Em parceria com o Instituto de Estudos de Literatura
e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade

Adicionalmente ao catálogo, existem as Fortalezas Slow Food que represen-

de Lisboa e apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia do Ministério da

tam um passo seguinte à catalogação, são ações diretas nas comunidades

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi criado o projeto memoriamedia, um

com fins de preservação de itens em vias de extinção. O produtor explica

museu virtual do Patrimônio Cultural Imaterial de Portugal. Uma das principais

como trabalha e quais são as suas dificuldades, os locais de produção são vis-

premissas do projeto foi o de promover a difusão do conhecimento produzido

itados, o contexto social, cultural e econômico analisado e a comunidade é

junto da sociedade civil e da comunidade científica, para tal, foi criado o site

envolvida no planejamento de iniciativas de salvaguarda. Desde 2006 o Bra-

www.memoriamedia.net.

sil tem uma Comissão Nacional da Arca do Gosto, hoje o catálogo já possui mais de 200 produtos, desde frutas, hortaliças a queijos, doces e massas.

A escolha por um museu virtual total mesmo não existindo fisicamente
enquadra-se a definição de museu adotada pela Assembléia Geral de 2007 do
Conselho Internacional de Museus,
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o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire,
conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial
da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo
e deleite (ICOM, 2007).

27 — 28
ABR

gerações, é um patrimônio imaterial digno de reconhecimento, valorização e divulgação.
Duas semanas antes da procissão do dia 20 de Janeiro em honra do
Santo (ou no domingo mais próximo dessa data) um grupo de senhoras
da comunidade encontra-se durante uma semana na antiga capela e
aí realizam milhares de bolos com forma de selo. Os bolos são cozidos
a noite e depositados na igreja. No fim-de-semana, no domingo, depois
da missa, é pedido ao Padre que benza os bolinhos. Depois de benzidos
os bolinhos voltam para o local da confecção onde, durante a segunda
semana, são pesados e embalados. No dia da festa, depois da procissão,
são vendidos à comunidade. São várias as histórias/lendas que tentam
explicar a origem destes bolos que são conhecidos por serem milagrosos
devido aos seus efeitos curativos (Texto extraído da plataforma
memoriamedia: http://www.memoriamedia.net/index.php/bolinhos-des-sebastiao-sabores)

qualquer parte do mundo (desde que se tenha acesso à internet); onde quem
visita o museu pode retirar, compartilhar, sugerir e acrescentar informação.
As pesquisas realizadas para implantação do projeto demandaram a participação
ativa das comunidades locais. Segundo as diretrizes da Convenção (2003) os sujeitos produtores das manifestações não devem ser entendidos como “informantes passivos”, espectadores ou beneficiários da patrimonialização, são os agentes
ativos desses processos. Portanto, através de protocolos cuidadosamente pré-es-

nidades, dos interesses diversos e até mesmo do entendimento de patrimônio.
O acervo foi organizado em base de dados segundo recomendações da UNESCO e legislação nacional portuguesa para inventariação do Patrimônio Cultural
Imaterial. Foram definidas diferentes partições/seções para referenciar os domínios definidos pela Convenção: “expressões orais”; “práticas performativas”; “celebrações”; “natureza e universo” e “saber-fazer”, adotando assim o espírito e as
diretrizes da Convenção da UNESCO (2003), considerando que são transmitidas
geracionalmente e realizam-se nos dias de hoje, isto é, não são meras represen-

BRASIL

Sebastião, por exemplo, confeccionados na vila de Barbacena há pelo menos 4

que, por outro lado, não tem restrições de horários, com arquivos disponíveis em

e os pesquisadores. Uma tarefa complexa devido a heterogeneidade das comu-

/

inventariados e categorizados como Cozinha e Alimentação. Os Bolinhos de São

possuem uma “arquitetura presencial”, isto é, o espaço físico convencional, mas

ciações locais e outras ONGs desenvolveu-se a cooperação entre os atores locais

/

2018

Segundo Oliveira (2002) museus virtuais são museus criados digitalmente que não

tabelecidos junto às instituições (museus, bibliotecas, escolas), fundações, asso-
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Segundo a fundadora do memoriamedia os registros ao serem publicados em
inventário e disponibilizados democraticamente através da internet contribuem
para divulgar o Patrimônio Cultural Imaterial local, regional e/ou nacional e para
sensibilizar a população em relação à necessidade de preservar o patrimônio.
Abaixo são apresentados alguns dados estatísticos sobre o acesso ao site e sobre
o perfil do utilizador do e-Museu (dados registrados entre abril de 2014 e abril de
2015).
• Em média, por dia, foram consultados 2.000 vídeos e a respectiva informação
associada (inventário, documentos e fotografias);

tações de expressões culturais que já não existem.

• 56% das visualizações tiveram origem em Portugal, 19 % no Brasil; 6% no con-

O MemoriaMedia valoriza e divulga o patrimônio alimentar português como o

França; 3 % nos Estados Unidos e Canadá. Os restantes 11% distribuem-se por

Guisado de Galo, os Doces de Ovos, o Pão-de-Ló. Hoje a plataforma tem 25 itens

diversos países, entre eles Itália, Países Baixos; Croácia, Japão, México, Argenti-

320

junto de países composto pela Suíça, Espanha, Alemanha e Reino Unido; 5% em
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na, Venezuela, Moçambique e China;
• 59% dos visitantes são do género masculino e 41% do género feminino;
• Em relação às idades, entre os visitantes de Portugal, 20% situam-se entre os
13 e os 24 anos, 40% entre os 25 e os 44 anos, 30% entre os 45 e os 64 anos e
10% têm mais de 65 anos;
• 75% das visitas utilizaram como dispositivo de acesso o computador; 12% o
tablet; 12% o telemóvel e 1% outros tipos de dispositivos.
Pode-se observar três aspectos valiosos do projeto memoriamedia:
(1) a iniciativa de inventariação do patrimonio cultural imaterial em um contexto
em que o tema ainda não era popularizado em Portugal,
(2) o uso da internet como recurso de disponibilização e divulgação do conteúdo
inventariado e
(3) o respeito às comunidades locais e atores das manifestações culturais para
realização das pesquisas.
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RESUMO
As representações culturais do povo nordestino formam uma alegoria de símbolos
e sentidos dados ao longo do tempo por inúmeras questões de “(re)invenção”, e, em
territórios culturais como os de São Paulo e Rio de Janeiro, nos quais as referências
caminham com os processos migratórios, percebe-se na reorganização da cultura
popular e seus sentidos, os significados produzidos sobre esses grupos que ora se
diferenciam por meio das peculiaridades por cidade/estado, ora se juntam por meio
da “imagem” produzida do nordestino alegoricamente representado em conceitos
e preconceitos sobre essa imagem. Nessa formação do conceito projetado, pode-se
dizer que, os mecanismos dessa criação e representação no espaço, condensado na
idéia de identificação, vão corroborando para o entendimento do que é o território
cultural e a noção de concepção de identidade, especialmente permeada pela
idéia de região. Como metodologia, busca-se nos discursos produzidos dos sujeitos
históricos, por meio da História Oral trazer elementos de experiência, experimentação
e renovação de idéias, pois, corroboram na disseminação da informação e na
própria formação do conceito sobre o cordel. Assim, percebe-se que, numa forma
de comparação, os territórios e suas imagens nas cidades dessa investigação,
reconstroem os sentidos da literatura de cordel enquanto forma de garantir o espaço,
a representação e a invenção de si no lugar, no tempo e na relação com o outro,
nesse caso, tanto para a afirmação de indivíduos ou grupos, quanto na união de
esforços para garantir a legitimidade e a manutenção das formas culturais do seu
povo no imaginário popular.
Palavras-chave: Literatura de Cordel, Migrações, São Paulo, Rio de Janeiro,
Patrimônio.
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PATRIMÔNIO: um trinômio da literatura de cordel no
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Esses territórios ao serem formados pelos sujeitos históricos que trouxeram das
regiões, estados e cidades nordestinas uma multiplicidade de referências, acabam formando vínculos de uma imagem coletiva mantenedora de “identidades
do povo nordestino”, ao recriar essas representações no novo lugar de memória,
como os centros culturais e demais instituições que corroboram com essa perspectiva.

As representações culturais de referência nordestina são condicionadas ao que se
pode chamar de “nordestinidade”, conceito formado por uma gama de símbolos

Assim, pode-se dizer que, nessa investigação, concentram-se esforços na leitura

e sentidos que, dados ao longo do tempo por inúmeras questões de “invenção”,

da formação dos territórios nordestinos do cordel, compreendidos nas cidades

vão formando conceitos acerca da regionalidade. Esse, ao ser referenciado por

de São Paulo e Rio de Janeiro, reconhecidos pela multiplicidade de expressões

uma idéia de comunidade imaginada, carrega a representação do que é ser nor-

caracterizando sentidos do Nordeste. Dessas relações, especialmente focaliza-se

destino, estereotipa a partir de vetores sociais, entre os quais a fome, a miséria e

como territórios culturais, a Biblioteca Belmonte e o Centro de Tradições Nordes-

a segregação social aludem a invenção literária da segunda década do século XXI,

tinas, além da idéia de criação de espaços volantes, como a República do Cordel[2],

assolada pelo imaginário da sociedade como um todo. (ALBUQUERQUE JÚNIOR,

em São Paulo; e, a Feira de São Cristóvão e a Academia Brasileira de Literatura

pp.25-26)

de Cordel no Rio de Janeiro relacionando o trabalho e a ação dos cordelistas, em
formas de interação e afinamento com a prática enquanto instrumento de ação

Os territórios também imaginados, entre eles os recriados a partir dos processos

e de reivindicação, dessa representação de si nos territórios. Os visitantes desses

migratórios, entre os quais as referências caminham, acabam se (re) inventando

territórios culturais[3], ao entenderem sua aproximação com a memória efetivada

em formatos distintos, como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, maiores

nos recantos criados, possuem de certa forma, uma ligação com a história de seus

expoentes das migrações nordestinas e na formação de novos contextos sociocul-

antepassados, parentes e amigos, além da sua representação de lugar.

turais apregoados de reflexos de afirmação cultural. Percebe-se nesses contextos
de (re) invenção, que os territórios formam-se por referências e representações da
cultura popular, nos quais os sentidos, significados e signos desses grupos corroboram na unificação da textura identitária, considerada pela gama de elementos
criados e imaginados por cidade/estado, que se afinam pela “imagem” produzida
do nordestino alegoricamente[1] representado. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, pp.25-26)

2 São Paulo, “Nordestinidade” e os Territórios
Culturais do Cordel
A História dos nordestinos na cidade de São Paulo é vinculada a alguns lugares
específicos, onde a concentração se funda em bairros como Santo Amaro, na
zona sul e em outros, conforme aponta registros de migrantes, efetuado pelo
IBGE (2012), como a região central e a zona leste da cidade. Em especial estão

[1]

Nesse caso, a alegoria diz respeito ao que se pretende conceber como representação do

[2]

Foi criada a República do Cordel em 2017 com o intuito de agrupar os cordelistas nas praças

lugar imageticamente e conceitualmente, corroborando com a leitura da produção artística e

e devolver um pouco do glamour de suas histórias e expressões tipicamente nordestinas.

cultural realizada sobre o Nordeste ao longo do século XX, na concepção de Durval Muniz de

[3]

Albuquerque Junior em A Invenção do “Nordeste”.

(2017).
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os seguintes bairros: Barra Funda, Bela Vista, Brás, Brasilândia, Cambuci, Campo

Além desse reconhecido território, encontram-se movimentos culturais popu-

Limpo, Capelinha, Colônia, Glicério, Grajaú, Heliópolis, Freguesia do Ó, Interlagos,

lares, que se atem à cultura popular nordestina, no ano de 2003, foi inaugurado

Itaquera, Jaçanã, Jardim João XXIII, Jardim Ângela, Jardim Bonfiglioli, Jardim Colom-

o Núcleo de Cultura Popular e Repente de Viola, na Zona Sul da cidade, criada

bo, Jardim Londrina, Jardim Peri, Jardim Rebouças, Jardim Taboão, Limão, Mooca,

pelos próprios artistas da comunidade se formou do encontro de “poetas cordel-

Vila Alpina, Vila Carioca, Vila Industrial, Vila Nova Cachoerinha, Vila Sônia, Pirituba,

istas, repentistas, compositores, apreciadores da cultura popular, além da impor-

Santo Amaro, São Miguel Paulista e Socorro.

tantíssima participação da coordenadora da biblioteca que incentivou a criação
do núcleo, cedendo espaço e organizando recursos humanos e estrutura para o

Nessa mistura de bairros e zonas da cidade incorpora-se o sujeito histórico mi-

projeto.”[4]

grante, que, ao vir a São Paulo, carrega representações de outros territórios onde
os sentidos são referência de sua vida e história. Apesar do Nordeste do país ter

Das atividades desenvolvidas nos espaços da biblioteca temática discutem-se os

um histórico de repulsão calcado na pobreza, seca e outras motivações de ex-

âmbitos entre o popular, a tradição a devoção e a diversão, além da comida, a fei-

pulsão que o transformou num dos pólos de maior repulsão do país, haja vis-

ra e muitos outros atrativos que demandam não somente os signos do nordesti-

ta seus inúmeros quantitativos de saídas, concentraram na região sudeste suas

no, mas as representações do povo. O acervo possui uma diversidade de objetos,

maiores demandas de atração, haja vista ser um dos pólos de atração com maior

cordéis, quadros, livros, periódicos, jornais, arte popular em cerâmica, artesanato

esforço de desenvolvimento.

popular, entre muitas representações populares dos nove estados que compõe o
Nordeste brasileiro.

A organização espacial teve êxito em Santo Amaro, zona sul da cidade, especialmente pelo comércio de produtos nordestinos no Largo Treze de maio, onde,
nas proximidades do terminal rodoviário, conservou uma organização com característicos do Nordeste em São Paulo, pois, a mão de obra direcionava-se para
onde o capital indicava interesse. “A força de atração constituía em traição, isto
é, já partiam atraídos como mão-de-obra barata nas ardiduras do capitalismo.”
(GALHARDO, 2007, p.03)
Pelas pesquisas desenvolvidas pelo IPEA em 2011, cerca de 45% da população
paulistana se compõe de nordestinos e seus descendentes. Em Santo Amaro, o
comércio popularizado merece atenção, pois, traz elementos que demandam um
território do nordestino, seja nas cores, nos sabores e nos sentidos dados a esses
objetos. No entorno do terminal Santo Amaro se concentram lojas em diversidade de produtos oriundos dos nove estados, tendo o Ceará como um dos mais
procurados pelo gosto do consumidor local. (IPEA, 2011)

332

Texto sobre o projeto da biblioteca e das atividades sobre cultura popular. “Participaram
deste movimento os escritores Jorge Mello,César Obeid, Moreira de Acopiara,os repentistas
Adão Fernandes e João Doto, Luzivam Matias e Sebastião Marinho, o Mestre em bonecos
de Mamulengo Valdeck de Garanhuns,dentre outros. Além de produzirem oficinas de
xilogravura, cantoria pé de parede, oficinas de cordel, desafios de repente, emboladas, os
integrantes do Núcleo iniciaram, por meio de doações a formação do acervo especializado
em cordel e cultura popular. Realizaram também o Concurso de Literatura de Cordel, que
contou com participantes de norte a sul do país.” Jomar J. Santos – Coordenador. Texto
enviado em 19/05/2017 por email.
[4]
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de Abreu, que fundou em 1990 a primeira rádio, a Rádio Atual (AM1370 KHZ), com
o intuito de trazer música nordestina para a cidade.
Em maio de 1991 foi inaugurado o Centro de Tradições Nordestinas, CTN tendo
como princípio a mesma direção da rádio, ou seja, “reconhecer a cultura nordestina e homenagear esse povo tão sofrido e discriminado que ajudou a construir
São Paulo, hoje a sétima maior cidade do mundo em população”, segundo Abreu
(2006, p.18)
Com o intuito de trazer um pouco do Nordeste à cidade, algumas instituições
foram ao longo dos anos sendo expressões que garantiram elos com o popular
e as expressões vivas do sujeito histórico concebido como partícipe desse âmbiImagem 1: Biblioteca Belmonte
Fonte: Acervo da Biblioteca, 2017.

O bairro já faz parte do imaginário dos nordestinos da cidade, reduto de comercio
de Santo Amaro, fazendo parte da história de mobilidade e de transformação dos
espaços pelos migrantes. Dos territórios culturais compostos pelos nordestinos
em São Paulo tanto o CTN quanto a biblioteca Belmonte se sobressaem pela quantidade de atrações, pelo público alcançado e pela diversidade de elos com a terra
natal.
Na biblioteca além da concepção e organização do acervo, conta com participantes do entorno, a fim de disseminar e manter a cultura popular como pano
de fundo, promovendo oficinas, concursos, cursos, atividades de sociabilidade e
interação com a comunidade de coparticipantes e de produtores de saberes da
cultura nordestina, como repentistas, cordelistas, mestre de bonecos mamulen-

to geograficamente constituído no país. Apesar da idéia de migrações culturais,
como abordado por Bhaba (1998, p.241) como forma de circulação de símbolos
e signos acerca de locais e contextos em sistemas de valorização específicos, a
tradição oral dessa forma literária que é a literatura de cordel, acaba por transmutar-se na contemporaneidade para a imagética, na qual a estética se condensa
na televisão e no cinema. (NEMER, 2007)

1.1 A República do Cordel, a “Nordestinidade paulista” e
o Patrimônio da Migração
A Literatura de Cordel está em processo de registro como Patrimônio Imaterial
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/MinC). Como expressão literária dos nordestinos, ela se utiliza de versos para alcançar o maior público possível, em meio à forma, conteúdo e disponibilização pela oralidade, his-

gos entre outros.

toricamente foi concebida para ser memorizada, cantada e fruída coletivamente.

Outro símbolo do nordestino na cidade é o CTN- Centro de Tradições Nordestinas,

A relação de construção da tradição oral medieval no Brasil tem sua construção

que vem trazer uma relação singular enquanto território do lazer, cultura e entretenimento para os nordestinos e seus descendentes além de ser um dos atrativos
da cidade. Sua história faz parte da concepção de um empresário paulistano, José

334

com os primeiros colonizadores portugueses e, e foi introduzida na região do Nordeste pela similaridade de sua concepção geográfica, assim, a oralidade disseminada pela literatura de cordel em forma de rima e por meio de poemas passou

335

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

geracionalmente pela região sendo uma das mais significativas características

pação dos sujeitos e o que representam, e dessa forma revisando o conceito que

populares. Na figura do cordelista cearense Patativa do Assaré, reconhecidamente

seria essa “nordestinidade” como menciona Albuquerque Júnior, “reforçando e

musicado por Luiz Gonzaga, na leitura das relações difíceis da população com o lu-

reafirmando mitologias em torno do espaço nordestino e de seus habitantes” e,

gar, essa representação da cultura oral resguardada pela rima de temas do cotidi-

ao mesmo tempo, propõe-se repensar essa “repetição regular de determinados

ano, da história e das mazelas do povo promovidas por feiras, ruas e lugares pop-

enunciados que são tidos como definidores do caráter da região e de seu povo,

ulares em forma de folhetos de cordel, vem sobrevivendo nas grandes cidades.

que falam de sua verdade mais interior” (2006, p.24)

A literatura de cordel tem sua história fundamentada nos meios populares, seja

Muitos discursos contrários a esse estereótipo negativo têm demonstrado a

porque o folheto de cordel era distribuído principalmente por aqueles que não

preocupação em desmontar o caráter simplificador, homogeneizante, cristaliza-

sabiam ler e escrever, e tendo na oralidade a possibilidade de compreensão, foi

dor e voraz de determinismos sobre o Nordeste e suas representações. Apesar

sendo um meio de informação para as camadas mais pobres. Em a Triste Partida, a

dessa relação, outras pesquisas revelam afirmativamente a nordestinidade en-

saga do migrante arrebatada pelo imaginário de conseguir melhores condições de

quanto uma forma de identidade do povo enquanto enaltecimento, mas esse rela-

sobrevivência assola os discursos produzidos durante o processo.

tivizado pelo discurso interno não tem representatividade em todos os ambientes

[5]

e sociedades.
Na concepção dos signos e símbolos do Nordeste, encontra-se uma fortuita discussão, do que é “nordestinidade”. Nessa composição de elementos simbólicos

Na contramão dessa crítica encontra-se uma preocupação latente dos discur-

do “nordestino” enquanto sujeito único está à leitura de composições e recom-

sos do patrimônio, de representação e conservação do passado, e de afirmação

posições dos discursos produzidos ao “ser nordestino”, ou seja, ao pobre, ao hu-

identitária, que corrobora com a memória e a ideia de revitalização, muitas vezes

milde na saga por uma vida melhor, representando, portanto a ficção e a cultura

polarizada na dimensão dos usos e abusos da patrimonialização como forma de

inculcada pela relativização dos sentidos sobre o migrante e o que ele representa.

mercantilizar esse passado. No entanto, algumas ações e políticas vêm de encon-

Dessa forma, se percebe ainda que, a representação do Nordeste é uma referên-

tro com essa tentativa de manutenção cultural pelos discursos de identidade.

cia geograficamente construída de estereotipadas imagens acerca de nordestinos
como afirma Albuquerque Junior (2006).

Para compreender o uso e a tradição do cordel faz-se necessário perceber que seu
espaço de atuação é constitutivamente próprio, com seus próprios símbolos, e

Muitas críticas e tentativas teóricas de reversão dessa imagem vêm sendo pen-

concepções temporais, com características próprias, elaborando formas de inter-

sadas em políticas culturais reivindicatórias que possa repensar essa estereoti-

ação únicas em que o popular, conversa de forma compreensível e acessível, pois,
é compreendida enquanto formação de um grande nicho de diversidade.

[5]

“A memória do cordel é um importante instrumento da identidade cultural nordestina

que eleva a estima popular como parte da constituição de uma identidade nacional brasileira.”
BRASILEIRO, Osmando Jr. SILVEIRA, Regina da Costa da. Literatura e oralidade no cordel:
identidade e Memória cultural nordestina. Nau Literária: crítica e teoria de literaturas. Dossiê Voz

Os sujeitos históricos do cordel também formam seus próprios símbolos, sentidos
e significados na literatura, ao compõem suas histórias e as histórias que “descrevem” seus folhetos e suas provocações.

e Interculturalidade Vol. 09, n. 01. jan/jun. de 2013. pp. 3-11. Porto Alegre: PPG-LET-UFRGS, 2013.
p.02.
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Imagem 2: Cordelistas de São Paulo
Fonte: TRIBUNA, 2016

Na sua história, as praças e os lugares mais simples visitados e utilizados pela
população mais pobre, era circulado o cordel, sempre comercializado em bancas
verticais, onde a escolha do povo era a sua demanda por novos temas, foi ao longo
dos anos repercutindo e se afirmando em outros territórios, mesmo que, de forma incipiente, mas sobreviveu às mudanças da sociedade contemporânea.
Em São Paulo, além dos lugares mais comuns onde se vive ainda o cordel, como o
CTN, a Biblioteca Belmonte e bares, restaurantes, lojas e demais espaço de comer-
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isolado, aquela história, e depois como o cordel saiu de todo Brasil,
praticamente, pelo menos aqui no Sudeste, na época da ditadura das
praças, o que nós fizemos, nós voltamos, nós voltamos às praças, agora
nós já estamos em duas feiras, oficialmente já de artesanato, da Praça
da República e do Ibirapuera, e já com convite até da própria prefeitura,
pra que a gente tome conta das outras praças. Por exemplo, também,
e de outros espaços, como a avenida Paulista aos domingos, né, onde
existe a promoção. Então, são cordelistas, eu, os cordelistas daqui
é que estão fazendo esse movimento. E agora nós estamos inclusive
num grupo, né, fizemos um grupo, a República do Cordel, e já estamos
contatando cordelistas de outros estados pra criar essa rede. Inclusive
tem cordelistas chamando pra que esse movimento se torne um
movimento nacional: República Nacional do Cordel, que seria o Brasil,
entendeu? (FRAGA, 2018)
Essas redes vão sendo formas de interação e de renovação das identificações com
a memória do grupo. Tendo na oralidade seu expoente, o patrimônio poético nordestino tem nas suas formas de produção do cordel, tanto os âmbitos escrito
quanto os orais, pois, além de ser fonte de trabalho, traz informações e cultura, e
também se forma como “(...) protesto, resistência, informação e lazer, são textos
que conferem vida às feiras nordestinas, seja animando-as com as cantorias dos
cordelistas, seja garantindo-lhes o ganha-pão. (BRASILEIRO, SILVIRA, 2013, p.05)

cialização de produtos nordestinos como o Largo Treze de maio em Santo Amaro
e no próprio centro da cidade, a literatura ainda representa a história e a memória
dos nordestinos e sua inserção nessa nova realidade. Nessa perspectiva, foi criado em 2017 um projeto de representação da literatura de cordel nas praças, a
começar pela “República do Cordel”. Sobre esse projeto, que ora já se tornou realidade, o jornalista Marcelo Fraga, um dos seus protagonistas e mentores, menciona:
A República do cordel é um movimento que nasceu em São Paulo
com a chegada do Marcelo Fraga (risos) com o cordel em São Paulo
onde a gente viu a necessidade de trazê-los de volta às praças, porque
os paulistas têm uma característica muito, né, de ficar sozinho,
Imagem 3: República do Cordel
338

Fonte: Foto de Elis Regina Barbosa Angelo, 2017.
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Nessa proposta, os cordelistas da cidade tem o intuito de agruparem seus tra-

São Cristóvão e a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, enquanto palcos

balhos e promover a literatura. Desde a comercialização até o saber-fazer vão

privilegiados de processos simbólico-territoriais de regionalização, a partir de

sendo tratados e renovados na proposta de voltar à praça de onde começaram as

práticas culturais e devocionais que viajaram pelo Brasil e se alocaram na cidade,

idéias. Esse retorno simboliza a rua, o popular e a acessibilidade a todos os grupos

no bairro e no seu “novo lugar”. A esse respeito, pode-se dizer que, o sujeito

da sociedade, especialmente os desprivilegiados. O acesso e o reconhecimento da

histórico nordestino, nesse território, referencia seus novos sentidos a partir de

literatura de cordel na praça referenciam uma retomada da cultura popular, an-

uma perspectiva “coletiva”.

siando por novos desafios da comunidade partícipe desse processo, ou seja, dos
próprios cordelistas e suas vozes numa cidade com o São Paulo.

As características fazem parte do processo identitário no qual os sujeitos se reconhecem mediante feições, jeitos e traços culturais, corroborando com a formação

No campo da educação, muitas são as ações que corroboram com a permanência

das características que referenciam os sujeitos nos seus lugares de produção de

dessa cultura popular, pois, projetos de educação patrimonial e inclusiva, tendem

sentidos, ou seja, como se produz coletiva e individualmente o sujeito nordestino

a trazer à sala de aula conteúdos ludicamente oferecidos pela rima. As ações que

no Rio de Janeiro, ou o nordestino carioca.

buscam salvaguardar a memória do cordel vãs sendo ações de garantia da produção, comercialização e história desse povo que encontrou nessa forma de concepção literária, a sua manutenção cultural.
Há também ações depredatórias de mercantilização e patrimonialização de objetos, histórias e memórias, que, grosso modo vão diluindo as relações humanas
e suas histórias na esfera do consumo, que, ora barbarizadas pela sociedade de
consumo não são criadas pela necessidade de manter a tradição oral, mas a conduta da diferenciação pelo valor a ela atribuído. Da concepção de nordestinidade
fica a preocupação em manter as identidades de forma singular, como luta pela
essência, pelos saberes e sua importância, não de diferenciar pela unificação de
sujeitos e territórios sobrepujados em discursos da diferença.

2 Rio de Janeiro e seus territórios de cordel
A cidade do Rio de Janeiro possui alguns territórios[6] culturais como a Feira de

Imagem 5: Os migrantes, pintura de parede na feira de São Cristóvão
Fonte: Foto de Elis Regina Barbosa Angelo, 2017.

Nesta imagem, os retirantes chegam à cidade do Rio de Janeiro por São
[6]

Território para Henry Lefebvre é um conceito que entrecruza o cotidiano e a relação dos

indivíduos com o espaço e sua produção, considerando nuances como o âmbito social, cultural e

Cristóvão, lá se assentam e começam a formação do território cultural
nordestino. Esse, por sinal, referencia aspectos referentes à vida cotidiana e aos

econômico. Além das relações sociais vividas e sua contribuição para análise do espaço urbano
nasce das relações formadas a partir do produto social e político, das lutas e dos enfrentamentos.
340

Lefebvre parte da premissa de concepção do espaço social da sociedade, produzido e
transformado por ela em sua temporalidade.
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hábitos, costumes e formas de interação dos sujeitos que produzem sentidos e

noridades ligadas às tradições do seu Estado, ao lugar de produção de seus gos-

conferem ao território seus critérios, tradições, definindo com isso o cenário do

tos, combinados a uma série de atributos, concatenados ao que Ennes & Marcon

lugar. Esse, por sinal, carrega informações imprescindíveis para a interpretação

(2014) salientam: os atores sociais de algum modo articulados a grupos; as formas

da vida e da configuração aceita pela sociedade e pelos próprios grupos que o

de integração do pertencimento; os elementos morais que os unem e os contex-

formam. Nessa concepção de sujeitos e lugares em formação está o migrante,

tos na produção de sentidos. Aqui, o território passa a ser um espaço de sociabil-

carregado de referências de si e de sua terra natal e como irá definir esse novo

idade, de luta e de identificação.

lugar.
Sobre a concepção de Nemer (2015, p.31) a formação da feira se liga com as exEsses grupos sociais[7], formados a partir da (re)territorialização de espaços, como

pressões nordestinas no que tange ao território de memórias, de comida, de cores,

é o caso da feira de rua, formada antes da concepção do Pavilhão de São Cris-

sabores e histórias, na qual o cordel se sobressai enquanto forma de interação.

tóvão, nasceu da chegada e assentamento dos nordestinos à cidade, e, desse momento, estabelecem vínculos de trabalho, de lazer e mesmo de tempo livre, com
novos grupos, sujeitos e com as próprias relação de identidades e identificações
entre si. Assim, a feira passa a ser um lugar de memória, um território e um espaço
(re)territorializado.
[...] a Feira representava uma iniciativa de resistência e de sobrevivência
dos migrantes, que tentavam ultrapassar as dificuldades do
desenraizamento a partir da produção de um espaço informal. A Feira
teria se formado pelo uso do Campo de São Cristóvão, na Zona Norte da
cidade, como ponto de chegada e de partida de migrantes nordestinos.
O transporte irregular era realizado em caminhões (os paus-de-arara),
que se caracterizavam em alternativas baratas ao transporte formal.
(BOURDIN, 2008, p.15)

Era o Nordeste que ressurgia no cheiro do sarapatel, nos objetos
coloridos vendidos em esteiras estendidas pelo chão, nos acordes da
viola, nos falares típicos e, acima de tudo, nas vozes dos poetas eu
traziam de volta as histórias que, desde a infância, o publico ali reunido
se acostumara a ouvir nas feiras e mercados de sua terra natal. Essas
histórias e essas memórias, que têm como colorário o drama das secas
e o fenômeno da migração, constituem, na visão do retirante, o primeiro
capítulo da história da Feira de São Cristóvão.
Refere-se ainda que, o cordel era na feira uma forma de representar a saga da migração, a história e a memória do povo e a sua mudança para o Rio de Janeiro, poetas como José João dos Santos (Mestre Azulão), Raimundo Santa Helena, Gonçalo
Ferreira da Silva, considerados cordelistas da primeira geração, e os Sepalo Campelo, Chico Sales, Marcus Lucenna da segunda geração, formaram a memória do

Dessa produção de sentidos, os sujeitos alinham seus interesses e necessidades
ao grupo, pelo menos no território da feira de São Cristóvão, quando alinhados
na ideia de “lugar do nordestino” na cidade com a produção de músicas e so-

[7]

“Todo grupo social é por princípio associado a um território, fundando o lugar em relação

à generalidade do espaço. O local é ‘fundador da relação com o mundo do indivíduo, mas
igualmente da relação com o outro, da construção comum do sentido que faz o vínculo social. Sua
irredutibilidade se funda numa diferenciação radical entre a co-presença e a comunicação através
dos dispositivos e artefatos.” (Bourdin, 2008:15)
342

Cordel na cidade, nos territórios culturais e na memória da sociedade.
Espaço privilegiado para a venda de folhetos, apresentação de
cantadores e duelos de repentistas, o “Cantinho da poesia” era uma
espécie de microcosmo da cultura nordestina praticada na Feira de São
Cristóvão que, por sua vez, atuava como um ponto no mapa da cidade
do Rio de Janeiro reservado à música, à literatura , aos produtos da
culinária e do artesanato do Nordeste, reservado, enfiam, à preservação
da identidade e da memória dos migrantes nordestinos no novo destino.
(NEMER, 2015, p.61)
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Segundo Nemer( 2015, p. 295) “a memória das lutas que o cordel e os cordelistas
tentam preservar, o poder público busca, sistematicamente, apagar...” Isso se refere às memórias tematizadas nos folhetos dos cordéis, contando a saga das lutas
pelo espaço, pelo lugar e pelo território compreendido no atual pavilhão.
Nemer (2015, p.295) chama os folhetos de cordel das memórias da luta pela feira
como uma literatura de resistência, onde, por meio de “depoimentos e representada nos acervos dos cordelistas que como homens-memória reproduzem no presente as lutas do passado fazendo com que estas permaneçam vivas a despeito
dos mecanismos de silenciamento que foram e continuam sendo impostos.”
A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, fundada no dia 7 de setembro de
1988, com membros como os cordelistas, Gonçalo Ferreira da Silva (presidente),
Apolônio Alves dos Santos (Vice presidente) e Hélio Dutra como diretor cultural,
tornou-se um dos símbolos do cordel na cidade. Ao longo dos anos ampliou-se e
disseminou um acervo significativo de cordéis, além de contar na atualidade com
o corpo acadêmico de 40 cadeiras de membros efetivos.

Imagem 4: Academia Brasileira de Literatura de Cordel
Fonte: ABLC ( 2018)

A Casa Rui Barbosa tornou-se outro ícone do cordel, pois,
Detentora de um importante acervo de folhetos doados por
colecionadores ilustres como Manoel Cavalcanti Proença, Manuel
Diegues Junior, Sebastião Nunes Batista e o próprio Orígenes Lessa,
a Casa de Rui Barbosa, além de sua valiosa coleção, se destacava,
na época em que Gonçalo iniciou suas atividades como cordelista e
estudioso de cordel, como um dos mais importantes centros de pesquisa
do Brasil sobre Literatura Popular em Verso. ( NEMER, 2015, p.156)
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Outros territórios formam a saga nordestina na cidade do Rio de Janeiro, mas al-

O nordestino se (re)configura nesses territórios, muitos são os contrastes, mas as

guns são símbolos e ícones de expressões como a literatura de cordel, entre eles a

vozes tentam definir o passado como ponto de partida de si, de seus anseios e

Feira de São Cristóvão e a Academia Brasileira de Literatura de Cordel.

de suas angustias. O que parece certo é a direção de manter viva a memória dos

Algumas Considerações

sujeitos que trouxeram para a cidade e para o bairro esse ar de “diferente” de
“singular” e de “plural”. Os sujeitos e os lugares transformados em memórias carregam as identificações da terra natal, do imaginário das pessoas e mesmo dos

Os migrantes e a migração fazem parte do olhar sobre as cidades, das cidades

que vieram em busca de uma nova vida. Os estereótipos existem, cabe a cada um

em si, na sua essência e em sua transformação ao longo dos anos. Do início, até

redesenhar os conceitos de si e do lugar para que este seja efetivamente um lugar

o período abordado, sobre a formação da Feira de São Cristóvão, e do Cento de

de saudade, de identificação e de relação, onde cada indivíduo colabora para a

Tradições Nordestinas, muitos são as interpretações e os estudos sobre os contex-

formação e desmistificação da memória, de forma coletiva.

tos de formação do território.
Como resultados, além do cordel ser apresentado na perspectiva de manutenção
Esse território, formado a partir das relações sociais vividas entremeia os sentidos

da valorização das identidades, acolhe-se outras expressões que demonstram

e significados do que é “ser nordestino” tanto na cidade de São Paulo quanto no

os lugares de onde vieram os nordestinos. São Paulo tem, em projetos como a

Rio de Janeiro. Essa relação se estabelece em meio a preconceitos e estereótipos

República do Cordel, a Biblioteca Belmonte e o próprio CTN, uma (re)invenção,

formados pela elitização de lugares, especulação imobiliária, favelização e outros

buscando não somente ressignificar o cordel, mas, trazê-lo para o ambiente das

meios de separação pessoas pela classe, gênero e lugar.

praças e dos sujeitos que buscam manter viva essa expressão do povo brasileiro.
Já o Rio de Janeiro promove a articulação dos cordeslistas pela academia Brasileira

Como ponto de partida, o conceito de cidade de Sodré (2002), amalgamando os su-

de Literatura de Cordel além de disseminar os folhetos na Feira de São Cristóvão,

jeitos e tudo que produzem como sensibilidades e formas de criar identificações,

considerada um dos redutos do povo nordestino e de todos que apreciam a cul-

orientam sobre a definição e conceituação dos territórios como reorganizações

tura popular do Brasil.

da vida cotidiana com sentidos e sentimentos do passado. As mudanças e as permanências se configuram a partir dos sentidos dados nesse novo lugar, onde se
concentram as relações dinamizadas pela formação deste território, local onde se
mantém de certa forma uma relação mais estreita com a terra natal, com o Nordeste dos antepassados, configurando uma imagem criada pela mídia, pelas narrativas do passado ou, ainda, pelos anseios relacionados ao passado. A referência
de “ser nordestino” em cidades metropolitanas como Rio de Janeiro e São Paulo
delineiam novos sujeitos que divergem e convergem em momentos distintos para
a conformação das identidades, muitas vezes forjadas pela necessidade de afirmação do passado e negada pelas relações do presente.
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RESUMO
Esta comunicação visa apresentar uma proposta de novo uso para um edifício que
Primeiro
serviu como habitação de ao menos duas gerações da
famíliaPavimento
de António Pinto de
Sousa Lello, um dos sócios fundadores da renomada Livraria Lello, ambas na cidade
do Porto, Portugal. A família Lello foi uma das mais marcantes e influentes do séc. XX
na cidade e a última moradora a residir no domicílio foi a escritora portuguesa Dalila
Lello Pereira da Costa, neta de António Lello.
Mantém-se ainda na edificação um conjunto de testemunhos que caracterizam e
significam a memória das gerações que nela viveram, bem como a espacialidade
arquitetônica e tecnologias construtivas tipicamente encontradas nas casas
burguesas de inícios do século XX na cidade. Devoluta há cinco anos e com seu acervo
em risco por falta de manutenção adequada urge encontrar uma proposta de reuso
para o bem herdado pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do
Porto.
Para tanto, busca-se apresentar uma sugestão suscetível a encontrar um
denominador comum harmonioso entre a identidade pré-existente ainda presente na
edificação, as aptidões físicas do lugar e os interesses de utilização da universidade
como nova proprietária.
Palavras-chave: Casa Burguesa; Porto; Reabilitação; Significância do lugar; Uso
contemporâneo.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
A oportunidade de se abordar o tema da reabilitação do patrimônio edificado surgiu no decorrer do curso de mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Centro Regional do Porto, especialização em Patrimônio Integrado. O presente caso de estudo foi-nos proposto
como tema de dissertação.
A universidade herdou todo o legado patrimonial contido na residência familiar da
escritora portuguesa Dalila Lello Pereira da Costa em março de 2012. A edificação
se encontra num estado de conservação comprometido tornando-se urgente encontrar um programa de reabilitação. A falta de manutenções adequadas e a suscetibilidade ao vandalismo, colocam a edificação e todo o espólio nela contido em
franco processo de deterioração.
O que se propõe é um projeto de novo uso para o patrimônio transmitido por
meio de testamento à universidade, que possibilite a conservação do edifício
como estrutura e a preservação da história da família que nele residiu.

REABILITAR, REOCUPAR E A SIGNIFICÂNCIA DO LUGAR
Entende-se por reabilitação como sendo todas as ações a serem desenvolvidas
sobre o edifício que consistam em solucionar patologias construtivas e/ou danos
físicos com o propósito de introduzir no imóvel beneficiações, tornando-o assim
apto ao reuso (AGUIAR, CABRITA e APPLETON, 2014). Atualmente a teoria da conservação acrescenta que, para além de se conservar fisicamente um patrimônio,
precisa-se que sejam mantidos também seus valores imateriais quando presentes
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É de grande relevância o papel que a reabilitação exerce ao viabilizar o continuum
do patrimônio arquitetônico. Serve essencialmente para assegurar que a identidade das cidades e as memórias humanas passadas possam fazer parte do quotidiano sociocultural contemporâneo. Requer, por conseguinte, uma troca sinérgica entre gerações. Solicita uso e movimento, evitando assim a “musealização” das
edificações e dos centros históricos urbanos.
Questionamo-nos então: se a reabilitação é factível e a partir dela se consegue
preservar o patrimônio arquitetônico a partir da reorganização e reutilização das
edificações históricas, modernizando-as, qual seria uma boa medida de intervenção contemporânea no espaço histórico inicial? Coloca-se, assim, uma relação
problemática precisamente entre as condições em que se processa a reabilitação/
reutilização do patrimônio e a garantia da permanência dos valores imateriais/
culturais no lugar (AGUIAR, 2011).
No caso de estudo em análise mantém-se um conjuto de testemunhos que caracterizam e significam a memória dos moradores proprietários, a organização arquitetônica e tecnologias construtivas vigentes naquela época. Extrair do patrimônio informações capazes de dar a conhecer os seus valores e demonstrar esta
importância num projeto arquitetônico de reutilização de forma multidisciplinar e
amplificada é o grande desafio a que nos propomos responder. Assim, podem ser
identificadas três importâncias sinérgicas e distintas, representadas pelas: (i) edificações como patrimônio material; (ii) história e representatividade social da família
Lello como patrimônio imaterial; (iii) jardim como patrimônio classificado. Acrescese que para o projeto há necessidade de que estes elementos inter-relacionados
sejam capazes de oferecer à universidade uma solução futura de uso do espaço
economicamente sustentável.

(AGUIAR, 2005). Define-se, por conseguinte, patrimônio cultural imaterial como
sendo tudo aquilo que é incorpóreo e cumpre a função como agente de intercâmbio, aproximação e entendimento entre os seres humanos (UNESCO - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA, 2003).
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O CASO DE ESTUDO: A residência da família de António
Lello
INTRODUÇÃO
António Lello, em conjunto com seu irmão José Lello, iniciou as atividades no ramo
editorial livreiro com maior destaque na cidade do Porto no ano de 1894, quando
adquiriu a Livraria Chardron. Incorporado o espólio, fundaram os dois a livraria
Lello & Irmão e a instalaram num edifício encomendado ao engenheiro Francisco
Xavier Esteves que, desde 1906, abriga a livraria Lello (nome como nos dias atuais
é conhecida).

Figura 1 - Fachada lateral direita da residência com painéis de azulejos pintados por Carlos Branco,
executados pela Fábrica da Torrinha

Republicanos, ambos estavam fortemente envolvidos na vida pública da cidade do
Porto. Personalidades influentes e grandes comerciantes e industriais, os irmãos
Lello eram tidos como sendo sempre muito unidos e também reconhecidos como
amantes da cultura; apaixonados pelas artes, pela música e pela literatura.

FONTE: Claudia Alquini© (em 11 de março de 2016)

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-URBANO DO IMÓVEL
O contexto urbano nos finais do século XIX e inícios do XX, à época da escolha

Foi em 1913 que António Lello e sua esposa Maria Lello encomendaram ao en-

da zona de implantação da residência, era de franca expansão, principalmente

genheiro Francisco Xavier Esteves o projeto que lhes serviria como residência, sito

à norte e à oeste do território da cidade (SERAPICOS, 2014). Um conjunto de cir-

à Rua 5 de Outubro, n° 444, na mesma cidade. A edificação, típico exemplar da

cunstâncias colocava o Porto em generoso alargamento com a construção de eq-

casa burguesa vigente à época, foi testemunha de inúmeros eventos e produções

uipamentos de grande importância e investimentos em obras de infraestrutura

literárias dele próprio e de sua neta, Dalila Lello Pereira da Costa, que anos mais

urbanística, em que se destacam: o Teatro de São João (1911); proposta para a

tarde residiu na mesma morada.

Avenida dos Aliados (1914); inauguração da Estação de São Bento (1916); a ampliação da Avenida da Boa Vista (1917).
É precisamente neste quadro envolvente de intenso desenvolvimento e de franco
crescimento econômico que surge uma nova “classe capitalista” (burguesa) que requer que sejam encontrados novos aspectos de assentamentos e de planejamento urbano (TEIXEIRA, 2004). Se concentra, por conseguinte, “um

novo tipo de
casa burguesa (liberal), [...] solta da malha urbana compacta
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e vocacionada para a ocupação mono funcional (habitação)”
(SERAPICOS, 2014, p. 7).

A edificação na atualidade

EVOLUÇÃO HISTÓRICO-ARQUITETÔNICA DO EDIFÍCIO

dade, pode-se notar que algumas das modificações na distribuição inter-

Presentemente, das observações realizadas em visitas técnicas à propriena dos espaços da casa principal foram concretizadas de forma diferencia-

Levantamento documental histórico

da do pretendido na última licença de obras apresentada à CMP em 1914

Para que tornasse possível o conhecimento da sucessão gradual de transfor-

casa, que possui repartições que dão lugar a uma área de copa e a um pequeno

mações ocorridas no edifício em estudo, recorreu-se à consulta de fontes doc-

depósito.

umentais coevas localizadas no Arquivo Municipal do Porto e os conhecimentos

. A principal modificação diz respeito à área de serviços localizada nos fundos da

adquiridos in situ decorrentes de visitas técnicas.

Nos dias de hoje o conjunto edificado mantém-se integrado no desenho urbano

A data de 23 de janeiro de 1913 (CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 2016a) foi o mar-

da Rua Domingo Sequeira, fazendo assim com que o terreno tivesse 3 limites de

co para os inícios dos preparativos da construção da habitação. Logo em seguida,

lote (de esquina e a ocupar um quarteirão). O interior do lote ocupado abriga,

aos 28 de fevereiro (CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 2016b), consta nos arquivos

como referido anteriormente, as construções da casa principal, garagem, estufa

municipais o processo de aprovação para a efetiva construção da habitação, tendo

e o galinheiro.

(FIG. 2), mesmo que em 1993 tenha dado início a uma obra municipal de abertura

sido apresentados anexo os documentos gráficos próprios para autorização da
construção.
No ano seguinte, à 12 de junho de 1914 (CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 2016c),
foram requeridos junto aos mesmos serviços administrativos municipais um pedido de modificação das áreas internas da casa e a autorização para a construção
de um galinheiro nos fundos do lote.
A moradia tem como data de inauguração o dia 14 de março de 1915, segundo
documentos localizados na casa, nos arquivos de família.
Das demais construções existentes no lote (garagem, estufa e lavanderia externa)
a única que se tem referência quanto a data de construção é a garagem. No ano
de 1929 foi dado entrada à um pedido de licença de obras para a sua construção,
contendo respectivos desenhos gráficos.
Figura 2 - Esquema da localização das edificações na zona de implantação
FONTE: Claudia Alquini©
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A edificação principal conta com uma área total construída de aproximadamente
mentos e sótão). A cave abriga a biblioteca, sala de estar e jogos, adega, lavanderia, lavabo e dois depósitos (estes dois últimos ambos de acesso exclusivamente
pelas áreas externas). Possui três acessos independentes às áreas externas da
casa e um acesso à escadaria de serviços que interliga a edificação em todos os
pavimentos. De forma geral, a altura do pé-direito das divisões é ligeiramente
baixa, medindo em média 2,11m de altura. Única exceção pode ser encontrada
no compartimento da biblioteca, onde lhe foi propositadamente conferido um au-

Pavimento da Cave

640m², distribuída em quatro pavimentos (FIG. 3): cave, primeiro e segundo pavi-

mento de 48cm na altura do pé-direito (em cota abaixo do nível do solo e daí ser
chamado ‘cave’) com a intenção de melhorar o conforto na permanência.
O primeiro pavimento é o andar mais social da edificação. Composto pelo alpendre, sala do piano, escritório, sala de visitas, copa, cozinha, depósito, lavabo e varanda. Possui dois acessos externos, um principal que dá acesso à Rua 5 de Outubro e um secundário que dá acesso ao jardim, pelos fundos. Também é neste

ambos o pé-direito mais alto da casa, medindo em média 3,69m de altura. A dissonância das alturas é propositada, quando observado o corte horizontal da edificação, uma vez que estes são os pavimentos mais nobres.
O sótão, pavimento originalmente destinado para a acomodação dos empregados, conta com cinco quartos e um banheiro. Todos os espaços são naturalmente

Pavimento do Sótão

dando acesso às áreas dos quatro quartos e banheiro. Estes dois pavimentos têm

Segundo Pavimento

pavimento que nasce uma escadaria nobre que o interliga ao segundo pavimento,

iluminados e ventilados por lucarnas e da cobertura surge uma clarabóia plana
que ilumina toda a circulação vertical de serviços.

Figura 3 - Distribuição espacial da casa principal na atualidade
FONTE: Claudia Alquini©
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Com exceção da fachada dos fundos, todas as outras fachadas da casa principal

Foi reconhecida a existência das tecnologias construtivas tradicionais vigentes

são decoradas com painéis de azulejos. Dois deles foram pintados e assinados

à época[1] tal como mencionadas na memória descritiva da primeira licença de

por Carlos Branco e executados pela Fábrica da Torrinha.Um deles se encontra

obras, no ano de 1913. Adicionalmente, foi identificada a existência de uma laje

localizado no alpendre de entrada, na fachada principal, e o outro na fachada lat-

em concreto armado que divide o segundo pavimento e o sótão da casa principal,

eral direita. Também há um grande vitral a iluminar escadaria nobre na fachada

precisamente entre os quartos de banho, na fachada dos fundos. No entanto, não

lateral esquerda.

foram localizados indícios de que esta estrutura tenha sido executada num momento diferente das demais.

O edifício que constitui a garagem localiza-se a meio do lote e é totalmente independente das demais edificações a meio do lote. A ela o acesso pode ser feito de
duas maneiras distintas: uma pela parte frontal e outra pelos fundos. As grandes

PARTICULARIDADE DA PROPRIEDADE: O JARDIM

esquadrias de onde se tem acesso pela frente a interliga com o pátio interno

Embora o conjunto de edifícios não possua uma qualidade arquitetônica extraor-

que dá em simultâneo acesso ao lavado externo (pavimento da cave) e à área de

dinária que justifique a sua classificação[2] como IIP (Imóvel de Interesse Público)

serviços (por meio da escadaria localizada nos fundos da casa principal a interli-

ou de IM (Interesse Municipal), pese embora se destaque na sua zona de implan-

gar a cave e o primeiro pavimento), bem como ao caminho de acesso à Rua 5 de

tação, já que forma um conjunto com sua área ajardinada. O jardim, que se apre-

Outubro. Pelos fundos se tem acesso aos caminhos do jardim dos fundos do lote.

senta como um jardim doméstico concebido em arranjo arquitetônico próximo do

A estufa e a lavanderia externa são justapostas e formam uma unidade construtiva a meio do lote alinhada com a edificação da garagem. O acesso para ambos os
espaços é feito por um caminho que as interliga tanto para as áreas da frente do
terreno como às do jardim nos fundos do lote.
A recolha de informações sobre a composição estrutural das edificações foi realizada por inspeção visual. Este é o sistema mais simples e menos tecnológico
de abordagem de investigação, porém de grande valia. Sua metodologia consiste
em um operador experiente apreender dos lugares informações utilizando os
sentidos da visão, da audição, do tato e do olfato (CÓIAS, 2009). Para tanto, em

estilo romântico e especial paixão da escritora, com riquíssima diversidade de espécies de plantas encontra-se classificado pela Câmara Municipal do Porto como
Área Verde Privada à Salvaguardar.
O processo de classificação é um ato de reconhecimento do valor histórico material e imaterial de um bem. A Carta de Florença, que incide sobre a salvaguarda de

[1]

Fez-se referência para o uso da pedra como material de apoio estrutural e vedações das

paredes externas (pedra lavrada); o uso da madeira como material de vedação das paredes
internas (tabique simple ou duplo), nos pavimentos e na cobertura.
[2]

Segundo a Direção-Geral do Património Cultural (DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO

dezembro de 2017 contou-se com a realização da inspeção orientada pelos co-ori-

CULTURAL, 2017), no contexto português os bens imóveis de interesse cultural podem ser

entadores da nossa dissertação de mestrado, engenheiros civis e membros do

classificados consoante o seu valor relativo como de interesse nacional, público ou municipal.

NCREP - Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, João Paulo Guedes

Considera-se um bem de interesse nacional aquele que, em todo ou em parte, represente um

e Tiago Ilharco.

significado para a Nação; de interesse público quando o bem possui um significado cultural
que ainda valoriza e representa a Nação, mas qual regime de proteção quanto à classificação
se mostre de maneira desproporcionada à classificação como interesse nacional; de interesse
municipal quando o bem, em todo ou em parte, possui um valor cultural de significado com
predominância para um município específico.
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jardins históricos, define-os como sendo uma composição vegetal e arquitetônica,

Composta por telhas do tipo Marselha e com madeiramento a dar lugar à uma

que “do ponto de vista da história ou da arte, apresenta, um interesse público,

cobertura com oito águas, na cobertura principal da casa podem ser identificadas

como tal é considerado monumento” (ICOMOS - INTERNATIONAL COUNCIL ON

irregularidades quanto ao deslocamento e quebras (pontuais) de telhas e a dis-

MONUMENTS AND SITES, 1981, p. 01).

função no desempenho de toda a rede de drenagem das águas pluviais, causando: umidificação excessiva das madeiras que compõe todo o conjunto estrutural

No ano de 2014 o jardim da casa foi objeto de um inventário botânico não exaus-

do telhado, deteriorando as propriedades de resistência e deformação do materi-

tivo realizado pela Doutora Marta Pinto e pelo Prof. Rubim Almeida, da Faculdade

al; instalações pontuais de fungos nos ripamentos que sustentam os revestimen-

de Ciências da Universidade do Porto, do Centro de Investigação em Biodiversi-

tos estucados do forro (FIG.3) e fissuras nos mesmos; abertura de canais para

dade e Recursos Genéticos, em que foi constatado que no jardim existem onze

infiltrações excessivas nos pavimentos e paredes de todo o restante edificado,

exemplares de espécies de camélias.

criando uma situação de patologia em cadeia.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Através da inspeção visual o diagnóstico realizado à edificação permitiu concluir que a edificação como um todo não apresenta problemas estruturais severos.
Foram, no entanto, identificadas patologias que carecem de especial atenção. A
edificação vem se degradando desde data indeterminada, mas de forma muito
crescente com o passar do tempo.
As principais identificadas foram:
•

Anomalias na cobertura;

•

Anomalias nos revestimentos de paredes de meação;

•

Anomalias nos revestimentos dos tetos;

Figura 4 - Fotografia de um dos quartos do pavimento do sótão a mostrar a degradação do
revestimento do forro estucado por destacamento/fissuras e a presença de fungos
FONTE: Claudia Alquini© (em 20 de fevereiro de 2017)

•

Anomalias associadas à umidade ascendente;
Das anomalias da cobertura, provocadas pelo excesso de umidade surgem, nas

•

Anomalias nos vãos exteriores (janelas);

•

Anomalias num dos pavimentos.

paredes de meação o destacamento de materiais de revestimento afixados, tais
como azulejos e papéis de parede, por exemplo, bem como a presença de sais,
qual deposições decorrem do efeito da umidade no seu percurso do interior para
o exterior da parede, envolvendo um processo de cristalização em decorrência

364

365

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

da evaporação da água (APPLETON, 2011). Em alguns tetos estucados verifica-se

figura representativa em círculos de grande exigência intelectual. Publicou mais

a desagregação das pinturas policromadas e o surgimento pontual de manchas e

de 30 livros cuja temática rondou sempre a fenomenologia de essência poéti-

fungos.

co-mística, a experiência espiritual (ALVES, 2014).

Uma grande quantidade de janelas encontra-se degradadas. Desta forma, além

Integrou o Grupo de Filosofia Portuguesa, fundada por Álvaro Ribeiro, dos quais

de não cumprirem com a função de isolamento abrem também caminho ao van-

fizeram também parte António Quadros, António Braz Teixeira e Pinharanda

dalismo.

Gomes. A edificação foi testemunha da elaboração de inúmeras obras da escritora, bem como da reunião de grupos de pesquisas acerca da filosofia e literatura

Há, especificamente no pavimento da cave, um compartimento que apresenta de-

portuguesa realizados na casa.

sagregação pontual no revestimento argamassado da parede em decorrência da
umidade ascendente, muito provavelmente provinda do encharcamento exces-

Documentos localizados na edificação evidenciam que a escritora viveu a maior

sivo do solo.

quantidade de anos de sua vida na casa, com exceção de curtos períodos de ausência onde viveu no Brasil e na Bélgica (por motivos familiares) e durante os anos

Quanto a perda de propriedades, os pavimentos sofrem do mesmo problema

em que esteve em matrimônio.

que acomete o madeiramento da cobertura, uma vez que são constantemente
encharcados pela água da chuva que escoa pelos dutos elétricos. Ainda, num dos

O testamento

pavimentos a dividir o primeiro e o segundo pavimento (na fachada principal da
casa) se notam vibrações excessivas da estrutura, principalmente ocasionadas

Dalila Lello Pereira da Costa foi a última proprietária do agregado familiar de Antó-

pelo grande fluxo do trânsito de automóveis e veículos pesados na rua principal.

nio Lello a residir no domicílio. Na ocasião do seu falecimento, em março de 2012,

É de relevância citar que o mau funcionamento das aberturas que dão para exte-

dispôs por meio de processo de doação e em espírito de liberdade à Universidade

rior do edifício coloca também o pavimento em madeira num estado vulnerável,

Católica Portuguesa as obrigações de manutenção e o direito de usufruto de todo

podendo comprometer a sua função estrutural. Particularmente as “entregas” das

o legado patrimonial, artístico e documental da família Lello presentes no imóvel.

forças verticais que percorrem o pavimento e distribuem-se para as paredes resistentes são comumente localizadas nestas áreas mais próximas às da envolvente
das edificações.

DALILA LELLO PEREIRA DA COSTA: o elo de ligação
com a UCP
Nascida em 04 de março de 1918, na cidade do Porto, foi uma brilhante escritora

Foi-nos informalmente noticiado[3] que a motivação que levou a escritora a doar
o bem para a universidade foi a de que o patrimônio fosse utilizado como um instrumento de fomento dos estudos e pesquisas acerca do pensamento filosófico
português e que servisse como um local propagador de cultura neste setor. A
edificação deveria servir de usufruto para o extinto Centro de Estudos do Pensamento Português, que era tido como um centro de estudos que se destinava a
divulgar a investigação científica do pensamento filosófico-religioso, histórico e

da literatura portuguesa. Em 1944 formou-se na área das Ciências Histórico-Filosóficas, na Universidade de Coimbra, e ao longo dos anos foi tornando-se uma

[3]

Esclarece-se que a Universidade não colocou ao dispor para o desenvolvimento do trabalho

o processo de transferência de posse ou outras ações processuais inerentes à propriedade.
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A partida conjecturou-se a possibilidade de propor o novo uso baseado num programa para uma casa-museu. Entende-se por casa-museu como sendo uma unidade institucional que tem como finalidade primeira, preservar o mais fielmente
possível a forma original do espaço e do viver de uma pessoa de relevância (ou
um conjunto de pessoas) como uma unidade museológica. Reproduz e solidifica
o dia-a-dia destes espaços, transportando os visitantes para àquele cotidiano que
desperta interesse e curiosidade (PONTE, 2007).
A possibilidade de transformar o patrimônio edificado numa casa-museu foi descartada, essencialmente porque esta solução tipológica não se ajusta aos desejos
expressos pela escritora em testamento. Dalila Pereira da Costa queria usuários,
não espectadores.
Outra questão relevante a ser respondida ao longo do desenvolvimento da proposta foi se de algum modo a nova transição de uso doméstico para uso institucional
afetaria a significância do lugar. Entretanto, apurou-se que a casa nunca funcionou
estritamente como um ambiente doméstico. As grandes dimensões dos cômodos
sociais (como por exemplo os numerosos lugares disponíveis para visitas na sala
do piano), a localização do escritório justaposto ao hall nobre (inclusivamente com
um outro acesso independente à entrada principal da casa) e o fato da escritora
e seu avô trabalharem/produzirem em casa, consolida essa ideia de uma casa de
habitação com ampla vida social e cultural bastante ativa. Sob esta óptica a nova
proposta de uso não afetaria o simbolismo do modo de viver da família, mas o
favoreceria.
A ideologia da proposta de projeto seria a de que no imóvel pudessem ser satisfeitas as exigências nos contextos:
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•

tores da cidade do Porto.

UM CENÁRIO DE PROJETO

BELO HORIZONTE
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Sociocultural - por meio da salvaguarda da memória particular da família Lello
e a figura da escritora;

•

Documental - no sentido de ser possível satisfazer minimamente os desejos
expressos pela escritora em testamento;

•

Da propriedade - respeitando ao máximo as capacidades físicas do imóvel;

•

Da atual proprietária - utilização, sustentabilidade econômica e social.

Neste sentido, os temas relacionados à literatura e à da produção literária como
sendo o denominador comum entre todos os contextos.
Para a universidade, como atual proprietária do imóvel e responsável pela sua
gestão seria conveniente um programa multiuso que ampliasse suas valências,
por motivos econômicos, didáticos/científicos e sociais. Pesa, no entanto, o fato de
o Centro de Estudos do Pensamento Português encontrar-se extinto, assim sendo,
exigindo o acolhimento da causa por um outro setor dentro da universidade como
alternativa de aproximação.
A Escola das Artes da UCP vem realizando, tanto quanto possível, ações de conservação preventiva e tratamento dos bens móveis presentes na casa, abrangendo o
espólio documental, as obras decorativas e o mobiliário. Assim concretizaram-se
já a limpeza e organização do espaço da biblioteca (e da coleção a ela pertencente), o tratamento técnico do acervo documental/obras literárias e o inventário do
mobiliário, das obras de arte e dos objetos decorativos.
A Carta de Burra considera “significância” como sendo análoga ao “significado
cultural” (de patrimônio ou valor cultural) no âmbito dos valores históricos, científicos, estéticos, sociais ou espirituais incutidos num lugar. Advoga no âmbito da
abordagem cautelosa quanto às alterações, orienta: “fazer tão pouco quanto seja
necessário para cuidar do sítio e torna-lo utilizável, por outro lado, alterar tão pouco quanto seja possível para que o significado cultural fique retido”. Também de-
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fende que um uso compatível significa um “uso que respeita o significado cultural

hecimentos por meio de conferências e seminários diversos; produção literária;

de um sítio” (ICOMOS - INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES,

hospedagem eventual; armazenamento e conservação do acervo.

1999, p. 4 e 6).
Acrescem-se às atividades a possibilidade de a universidade monetizar recursos
Pelo que o conceito da preservação da significância seria aplicado no mantimento

que poderiam ser convertidos em benefícios para a manutenção do edifício. Na

de algumas áreas simbólicas chave, que são indissociáveis e representam forte-

Escola das Artes são ofertados cursos de licenciatura, mestrado e doutorado em

mente a história da família Lello, tanto na área da literatura, como no cenário

conservação e restauro de bens culturais e um centro de restauro que presta

social. Para tanto, os locais de alta significância (AS) a serem mantidos com seus

serviços à comunidade, pelo que todo o patrimônio poderia ser cuidado de for-

usos originais seriam: (i) a biblioteca (pavimento da cave), (ii) o escritório (primeiro

ma eficiente e se poderiam ofertar cursos/oficinas/seminários/conferências com

pavimento), (iii) sala do piano (primeiro pavimento), (iv) a estufa (jardim). Aos de-

o propósito de angariar recursos financeiros.

mais se propõem que sejam distribuídos de tal forma a darem condições de uso e
para as novas funções de interesse da universidade.

Reflexões sobre o programa nas demais áreas
A dificuldade para a criação de um cenário ideal de utilização cresce na medida em
que há necessidade de satisfazer um grande número de interesses (por vezes antagônicos) e em contextos complexos (por vezes divergentes). São primordiais as
negociações de interesses, a necessidade de que sejam estabelecidas prioridades
e que seja encontrado um denominador comum entre o que se pretende preservar e transmitir (a memória da família Lello), as aptidões físicas do patrimônio
edificado (patrimônio material) e as exigências econômicas de salvaguarda.
Foi-nos mencionado que para a universidade seria conveniente que na edificação
se adaptasse a um programa multiusos e que lhes seria interessante se pudessem ser oferecidos locais de hospedagens eventuais para pesquisadores e/ou
oradores que por ventura necessitassem acomodação. As funções de utilização
para também satisfazerem as vontades da doadora, deveriam transitar sempre no
âmbito da literatura e do pensamento português.
Neste sentido, propomos que os demais usos da edificação englobem seu funcionamento como local de pesquisa ao acervo literário; de transmissão de con-
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Neste sentido, as novas atividades a serem realizadas no patrimônio devem ser
compatíveis com a espacialidade da casa. Ainda, qualquer intervenção e/ou alterações que sejam necessárias devem sempre respeitar os princípios fundamentais
da conservação e restauro no sentido de serem ponderadas, reversíveis e identificáveis (ICOMOS - INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES, 2003).
Consideram-se como sendo os usuários a comunidade interessada nos assuntos
da literatura portuguesa. Seus interesses de pesquisa, acesso ao acervo, participação em eventos, capacitações e contato com as memórias da escritora são balizas para a concepção do projeto.
A localização das áreas a serem utilizadas para o novo programa seguiram critérios que visam respeitar: (i) a preservação da autenticidade do edifício; (ii) a manutenção da estrutura num nível adequado de esforço mecânico; (iii) a funcionalidade das circulações verticais e horizontais; (iv) os padrões de relações entre
público-privado; (v) as dimensões dos espaços existentes; (vi) a preservação, sempre que possível, dos materiais originais; (vii) a adoção de soluções técnicas reversíveis; (viii) permitir no futuro a identificação das intervenções; (ix) as questões
de segurança.
O programa, para além da conservação das áreas de alta significência, se distribui
ao longo dos quatro pavimentos da casa principal e também nas duas edificações
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a meio do lote (antigas garagem e lavanderia externa) de tal forma que se orga-

Na antiga lavanderia externa: área de apoio externo ao auditório contando com a

nizem conforme se descreve a seguir.

instalação de um banheiro adaptado a ser executado também com estrutura leve
pré-moldada.

Na casa principal:
•

Pavimento da cave: lavabo e depósitos externos; áreas de arquivos; áreas de
hospedagem; um novo banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida a ser utilizado tanto pelos usuários como pelos eventuais hóspedes (a
ser executado com estrutura leve pré-moldada). Acesso e hall externo para
entrada de funcionários justaposto à escadaria que interliga todos os andares;
acesso externos independentes para as zonas de arquivos e a troca de uma
janela lateral a ser substituída por uma porta a dar lugar a um novo hall de distribuição independente para as zonas de hospedagem e a instalação de uma
plataforma elevada que viabilize o deslocamento de pessoas com mobilidade
reduzida, bem como materiais/cargas dos arquivos, interligando-se a zona de
pesquisa a ser localizada no pavimento superior.

•

NOTAS FINAIS
A temática da reabilitação requer sempre uma abordagem multidisciplinar e a
contar com equipes especializadas em setores estratégicos. No momento em que
se publica este artigo o trabalho de dissertação de mestrado se encontra em processo de desenvolvimento. Não foi nossa intensão apresentar de forma encerrada
uma proposta para um novo uso pela universidade. O propósito central do trabalho apresentado foi o de refletir sobre o entrelaçamento que há entre a reabilitação e o reuso das edificações patrimoniais, com vistas a possibilitar uma nova
função à um bem de tal forma que ainda fique nele retido o valor de significância
original.

Primeiro Pavimento: Área de consulta e pesquisa ao acervo documental;
copa e cozinha a dar assistência aos funcionários e aos eventos realizados;
pequeno depósito interno; lavabo externo. Acesso principal para usuários
pela escadaria localizada no alpendre da fachada principal; acesso secundário
pela escadaria dos fundos; acesso para pessoas com mobilidade reduzida
pela plataforma vertical criada no novo acesso no pavimento inferior.

•

Segundo pavimento: salas para atividades acerca da conservação e restauro
de documentações; casa de banho; sala de administração.

•

Pavimento do sótão: área de estar para funcionários; área de vestiário para
funcionários; casa de banho para funcionários; áreas de “reserva” a serem utilizadas de acordo com interesses futuros ou para armazenagem de materiais
leves.

Na antiga garagem: área para auditório com capacidade para receber 30 pessoas.
372
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RESUMO
O artigo se refere a uma pesquisa que está sendo desenvolvida junto à Guarda
de Marujos de Nossa Senhora do Rosário de General Carneiro, grupo culturalreligioso atuante hoje no município de Sabará, Minas Gerais, por meio do Programa
de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. Apropriando-se dos recursos
metodológicos da História Oral e da Etnografia, a pesquisa busca uma aproximação
com a experiência e memória deste grupo social específico sob o recorte temporal
de um período de 50 anos (de 1966 a 2016), e através de sua dispersão espacial
por várias localidades rurais e urbanas da região metropolitana de Belo Horizonte.
Paralelamente, visa a elaboração de uma investigação histórica e antropológica
atenta principalmente às interações dos recriadores dessa tradição da religiosidade
popular com indivíduos e/ou grupos externos a ela, tais como a Igreja Católica, a
Universidade e o próprio Estado (em suas três esferas governamentais), buscando
compreender as várias formas com que essas relações se desenvolveram ao longo do
tempo, bem como o olhar, leitura e interpretação dos Marujos sobre elas.
Palavras-chave: Experiência; Memória; Formas de Expressão; Congado.
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Em agosto de 2009, o Conselho Consultivo do IPHAN emitiu parecer favorável à

lonial, imperial e republicano. Somente no último meio século é que as instituições

instrução de processo de Registro das Congadas de Minas, visando seu reconheci-

em questão vêm reconhecendo a memória oral, corporal, material dos Conga-

mento como Patrimônio Cultural do Brasil. Desde então, o órgão federal se tornou

dos como testemunho de uma história digna de ser documentada e, talvez, “pat-

mais uma instituição produtora de conhecimento cujas atenções têm se direcio-

rimonializada”. Na maioria das vezes, porém, não se tem considerado que essa

nado para essas manifestações da cultura popular, com a finalidade de realizar

memória não pode ser lida apenas nos termos dessas instituições – cujas bases

seu levantamento, identificação e pesquisa em todo o estado de Minas Gerais. O

são geridas pela classe dominante e, logo, se assentam em uma visão de mundo

processo se tornou ocasião para a ampliação do debate sobre a patrimonialização

europeia, branca, cristã –, mas sim de acordo com as categorias próprias de um

de festas, expressões e lugares de caráter sagrado dentro do estado, sobretudo

povo que é, ao mesmo tempo, culturalmente distinto e historicamente reprimi-

daqueles (as) em que se reconhece a prevalência da matriz africana. Concomi-

do, violentado, marginalizado, respeitando-se, sobretudo, o seu tempo, as suas

tantemente, os setores de patrimônio dos mais variados municípios e o próprio

memórias, a sua ancestralidade.

IEPHA/MG também vêm instruindo os seus próprios processos de Registro de festas, irmandades e/ou reinados de Nossa Senhora do Rosário, guardas de Congo,

No ano de 2015, o município de Sabará/MG instruiu o seu próprio processo de

Moçambique, Marujos, comunidades quilombolas, entre outros bens culturais

Registro de uma tradição integrante do universo cultural do Congado: os Maru-

imateriais legados pelos africanos escravizados e seus descendentes na região

jos. Visando o reconhecimento oficial das Guardas de Marujos de Sabará como

das Minas Gerais.

Patrimônio Imaterial do Município, o instrumento de proteção foi proposto pela
sociedade civil, através do Ponto de Cultura Congado Sabarense, e se consolidou

Essas instituições, porém, estão se colocando diante de um imenso desafio. O con-

através de uma pesquisa histórica e etnográfica realizada com as seis guardas

junto de tradições agrupado genericamente em torno do termo “Congadas”, ou

existentes no território municipal então. A pesquisa resultou na elaboração de

“Congado”, possui uma dinâmica extremamente complexa, híbrida, multifacetada.

um dossiê aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e Natural

Herdeiros das irmandades negras cristãs dos séculos XVIII e XIX – as quais mantin-

de Sabará e o “bem cultural imaterial” foi então inscrito no Livro de Registro das

ham a prática da eleição, coroação e cortejo de reis negros juntamente com a re-

Formas de Expressão.

alização das festas de seus santos padroeiros –, os Congados dos séculos XX e XXI,
de um modo geral, são frutos de processos de “deslocamento sígnico”, nos quais

Esse cenário de ações para o patrimônio imaterial nas três esferas de governo, de

a devoção aos santos católicos foi adaptada por (e adaptou) uma gnosis ritual afri-

um modo geral, e no âmbito do município de Sabará/MG, em específico, suscita,

cana em sua concepção, estruturação simbólica e visão de mundo. A despeito de

para nós, um amplo conjunto de questões referentes aos sentidos do inventário,

prestar culto a entidades reconhecidas e difundidas pela Igreja Católica (estando

registro e salvaguarda de bens imateriais, às interpretações sobre o patrimônio, às

muitas vezes, inclusive, integradas ao calendário de festas das paróquias), essas

relações entre instituições e grupos da cultura popular, entre outras. Exercendo o

tradições constituem uma alteridade cultural, religiosa para a população cristã,

cargo de historiador dentro da Prefeitura de Sabará, participando da instrução do

pois se fundamentam em uma cosmologia que não é, propriamente, europeia.

Registro dos Marujos e envolvendo-nos diretamente com as ações de salvaguarda

Não à toa, sua transmissão ao longo do tempo ocorreu de maneira não harmo-

dessas formas de expressão, sentimo-nos motivados a elaborar um projeto de

niosa, mas constantemente estorvada pelas mais diversas formas de repressão,

pesquisa de Doutorado com base nas referidas questões.

empreendidas por parte não apenas da Igreja Católica, mas também do Estado co-

380

381

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Em primeiro lugar, percebemos a necessidade de desenvolver uma investigação

Natureza Imaterial ou Intangível através do Decreto Municipal nº 410/2002. Logo

aprofundada sobre as relações sociais estabelecidas entre os Marujos e não ape-

em seguida, no ano de 2003, o Conselho propôs, instruiu e aprovou o seu pri-

nas o Estado, mas também a Igreja Católica e a Universidade, visando refletir so-

meiro Registro, direcionado ao Modo de Fazer da Renda Turca de Bicos de Sabará.

bre os processos de patrimonialização das tradições da cultura popular de matriz

As experiências iniciais do Registro em âmbito municipal estiveram, no entanto,

africana, em geral, e do Congado, em específico. Optamos então por trabalhar

bastante focadas sobre os fazeres, celebrações e lugares da Sede do município,

com um único grupo, a Guarda de Marujos de Nossa Senhora do Rosário de Gen-

desconsiderando as inúmeras contribuições dos Distritos e Regionais para a for-

eral Carneiro, como ambiente dessa pesquisa, justificado pelas várias singulari-

mação da comunidade sabarense.

dades de sua trajetória histórica. Por um lado, esses Marujos formam hoje o mais
antigo grupo de “Congado” em atividade dentro do município de Sabará. Por outro

De certo modo, foi somente a partir do ano de 2007 que o município começou a

lado, o grupo criou e se desenvolveu paralelamente a vários fluxos migratórios,

desenvolver um inventário mais amplo de seu patrimônio cultural, orientado pela

logo atua no município de Sabará sem estar propriamente enraizado em seu ter-

própria divisão territorial do município. A cada ano, o trabalho de mapeamento,

ritório, uma vez que parte significativa dos integrantes reside fora dele e a própria

identificação e pesquisa foi empreendido em uma região diferente, partindo da

tradição recriada foi “importada” de outra região do estado de Minas Gerais. A

Sede e depois envolvendo os bairros Paciência, Roça Grande e General Carneiro,

despeito disso, o grupo chama a atenção pelo vigor de sua coesão interna, bem

a região do Arraial Velho, o distrito de Ravena, o bairro Siderúrgica e o distrito de

como de suas relações externas, sendo hoje um dos grupos com maior número de

Mestre Caetano. A partir desse trabalho, os olhares do Conselho Deliberativo do

integrantes e com melhores condições físicas, materiais e administrativas dentro

Patrimônio Cultural e Natural de Sabará foram cada vez mais se voltando também

do município.

para os bens culturais localizados fora da Sede do município, levando-o a reconhecer vários deles também pelos mecanismos do registro. Foi o caso, por exem-

A pesquisa está hoje sendo desenvolvida dentro do curso de Doutorado do Pro-

plo, do registro dos Modos de Fazer dos Pratos e Derivados do Ora-pro-nóbis,

grama de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado

focado sobre o distrito de Mestre Caetano, no ano de 2014.

do Rio de Janeiro (PPGMS/UNIRIO), sob a orientação da Prof.ª. Dra. Regina Abreu,
e se encontra em fase de projeto.

O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial do
Município de Sabará
O município de Sabará/MG vem trabalhando em prol da implementação de políticas municipais para a preservação de seu patrimônio cultural desde pelo menos
o ano de 1991. Desde o ano de 2002, por sua vez, o município dispõe de uma
legislação específica para a salvaguarda do patrimônio imaterial. Na esteira dos
recém-criados programas de Patrimônio Imaterial nas esferas federal e estadual, o município de Sabará instituiu o seu próprio Registro de Bens Culturais de

382

De todas as experiências de patrimonialização de bens culturais de Distritos ou
Regionais, o registro das Guardas de Marujos de Sabará foi um caso excepcional,
significativamente destoante das tendências gerais das políticas municipais de cultura até então. Tradição congadeira vinda de fora, através da migração de famílias
do interior do estado para a região metropolitana de Belo Horizonte, os Marujos
constituem uma forma de expressão própria de bairros periféricos do município,
não se fazendo presente no Centro, mas sim no distrito de Ravena e nas regionais
de Roça Grande e General Carneiro. Até então, essa manifestação só havia sido
inventariada no distrito de Ravena, porém através de uma iniciativa da própria
sociedade civil, no âmbito do recém-criado Ponto de Cultura Congado Sabarense,
ela veio a ser pesquisada em todos os seus territórios e, logo em seguida, foi ofi-
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cialmente reconhecida pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e Natu-

feitos das esquadras reais em suas viagens pelo Mundo Atlântico. Independente

ral de Sabará por seu valor não apenas histórico, mas, sobretudo, de memória e

de quais as suas origens histórico-geográficas, os Marujos são hoje parte de uma

identidade – atribuído por grupos étnico-raciais historicamente excluídos daquilo

tradição que, não obstante se aproprie de elementos lusitanos, possui caráter for-

que se convencionou nomear religião, cultura ou mesmo patrimônio.

temente afrodescendente.

Embora a efetiva inclusão dos Marujos em políticas públicas de patrimônio tenha

De um modo geral, as guardas de Marujos (assim como as de Caboclos e Catopés)

ocorrido apenas nessa ocasião, as suas relações com o Estado já são frequentes há

são encontradas principalmente no interior do estado de Minas Gerais, não sendo

bem mais tempo. De certo modo, o processo de Registro foi apenas a culminância

muito comuns na região metropolitana de Belo Horizonte, aonde prevalecem as

de uma longa trajetória de busca dos Marujos pelo reconhecimento e valorização

guardas de Congo (juntamente com Moçambiques e Candombes). O município

de sua tradição, empreendida principalmente através da reivindicação do apoio e

de Sabará talvez seja uma exceção, porém com um motivo bem claro. Todas as

suporte da Prefeitura às várias atividades das guardas, com destaque para seus

guardas de Marujos existentes no município hoje foram refundadas ou trazidas

festejos.

de comunidades do interior. A regional de General Carneiro, por exemplo, foi um

As Guardas Marujos

território de Sabará que, em meados do século XX, recebeu uma grande quantidade de migrantes, a maioria deles em busca de oportunidades de trabalho em
torno do complexo ferroviário e industrial lá existente. Entre esses migrantes, es-

Para os fins desse artigo, identificamos os Marujos como grupos culturais, religio-

tava um grupo de irmãos e primos de sobrenome Oliveira proveniente da área

sos, devocionais populares dotados de atributos expressivos singulares, porém in-

rural do município de São Sebastião do Rio Preto/MG. Lá se fixando, esse grupo

tegrados àquelas manifestações que hoje são genericamente enquadradas como

trouxe consigo uma tradição herdada de seus mais longínquos antepassados: a

Congado. Juntamente com os Candombes, Moçambiques, Congos, Caboclos,

tradição de Marujos.

Catopés e Vilões, eles compõem este vasto universo cultural de matriz africana
fortemente caracterizado pela coroação de reis e rainhas negros, pela reverência

A Guarda de Marujos de Nossa Senhora do Rosário de General Carneiro, objeto de

aos antepassados e pelo culto a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa

nossa pesquisa, foi oficialmente fundada em 11 de outubro de 1966, sendo então o

Efigênia. Para Sinval José da Costa, falecido Chico Rei da Federação dos Congados

fruto de um desejo e esforço coletivo pela recriação das velhas práticas ancestrais

de Minas Gerais, as guardas de Marujos teriam surgido a partir da tripulação de

na nova e moderna localidade. O processo desta recriação ocorreu paralelamente

um navio “enguiçado” que resolveu visitar uma festa em honra a Nossa Senhora

às várias migrações de uma família rural afrodescendente a partir da década de

com seus instrumentos. “Quando chegaram da Festa o maquinário estava funcio-

1950. É curioso observar que a guarda em questão sempre teve a característica

nando. Receberam a graça! A partir daí todos os anos eles [marujos] visitam o jubi-

de reunir integrantes da mesma família espalhados por várias cidades. Com o

leu” (apud SABARÁ, 2015, p. 64). Outras versões da história se referem ao naufrá-

tempo, essa dispersão aumentou, porém a grande maioria nunca abandonou a

gio de uma embarcação cujos sobreviventes decidiram cumprir promessa a Nossa

tradição, continuando a sair de seus municípios (por exemplo, Barão de Cocais,

Senhora, dedicando-lhe cantos, danças, uma festa. Alguns pesquisadores, por sua

Santa Bárbara, Belo Horizonte) para se encontrar em função das atividades da

vez, optam por explicar o surgimento dessas guardas como um desdobramento

guarda. Atualmente, a guarda reúne descendentes de 2ª, 3ª e até 4ª geração dos

ou releitura dos “autos marítimos” portugueses nos quais se representavam os

fundadores, que vem lhes substituindo na medida em que surge a necessidade.
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Depois do falecimento de José Pedro, por exemplo, a liderança foi repassada para

de uma complementaridade necessária, em contínuo processo de transformação

seus filhos, tais como Raimundo Pedro de Oliveira, que hoje é capitão regente, e

e devir” (MARTINS, 2002, p. 84).

o próprio Marcílio, 2º capitão. Formada hoje por mais de 50 integrantes, em sua
maioria pertencente à mesma família, a guarda é composta por uma diretoria, um

Evidentemente, a concepção de tempo que subjaz essa visão de mundo se difere

conselho, um trono coroado, capitães, instrumentistas e dançantes, e possui uma

radicalmente daquela que fundamenta a sociedade ocidental moderna. Enquanto

sede própria. Todo mês de julho, a guarda realiza o festivo levantamento de sua

nossa sociedade se baseia em uma temporalidade linear, na qual passado, pre-

Bandeira de São Pedro. Nos meses de setembro, por sua vez, a celebra a sua Festa

sente e futuro são instâncias distintas, estanques, que não se misturam, diría-

de Nossa Senhora do Rosário.

mos que a tradição dos Marujos se desenvolve em uma temporalidade curvilínea,
ou espiral, na qual essas instâncias se habitam mutuamente. Nessa tradição, “a

Mesmo sendo marcada pela imposição das formas de lidar com o sagrado coloca-

primazia do movimento ancestral, fonte de inspiração, matiza as curvas de uma

das pela Igreja Católica, ao longo de três séculos de escravidão africana no Novo

temporalidade espiralada, na qual os eventos, desvestidos de uma cronologia lin-

Mundo, as celebrações, saberes e formas de expressão do Congado (incluindo

ear, estão em processo de uma perene transformação” (MARTINS, 2002, p. 84).

as dos Marujos) possuem fortes raízes nas culturas da África Centro-Ocidental,

Vinculando-se aos antepassados por meio da recriação periódica dos vestígios

ou mais especificamente, dos povos bantos, tais como os bacongos, umbundos,

por eles legados, os congadeiros aderem ao “movimento curvilíneo, reativador

ovimbundos, etc. Suas cerimônias traduzem a devoção a santos católicos por meio

e prospectivo” que vem se instituindo, por gerações e gerações, “do ancestral

de uma gnosis ritual africana em sua concepção, sua estruturação simbólica e sua

ao performer e deste ao ancestre e ao infans”. Marcado simultaneamente pela

visão de mundo. Por um lado, seus ritos estão indissociavelmente vinculados à fig-

repetição e inovação, esse movimento oblitera a noção de sucessividade temporal

ura de Nossa Senhora do Rosário e às narrativas sobre sua aparição para os negros

pela “reativação e atualização da ação similar e diversa, já realizada tanto no antes

no contexto da sociedade escravocrata ocidental. Por outro lado, eles são permea-

quanto no depois do instante que a restitui, em evento” (MARTINS, 2002, p. 85).

dos por uma filosofia telúrica africana, que está densamente baseada na noção de
ancestralidade. Transmitida de geração em geração por meio de repertórios orais

Do mesmo modo, as relações estabelecidas com a memória se diferem con-

e corporais, percebemos que essa visão de mundo mantém-se bastante presente

sideravelmente. Enquanto as políticas de patrimônio em geral fabricam lug-

entre os recriadores dos Marujos. Em sua performance ritual, esses sujeitos at-

ares-de-memória, isto é, vestígios materiais, funcionais ou simbólicos investidos

ualizam o saber filosófico para o qual a vida de cada indivíduo é uma extensão

por um dever de memória – a exemplo dos arquivos, coleções e dossiês – para que

da vida dos antepassados, bem como uma preparação para que ela continue em

a transmissão da experiência acumulada pelos antepassados seja garantida, os

seus descendentes. Todo indivíduo é concebido como “expressão de um cruza-

congadeiros mantêm os seus ambientes de memória, isto é, seus repertórios orais

mento triádico: os ancestrais (...), as divindades e ‘outras existências sensíveis’, o

e corporais através dos quais esse saber é transmitido de maneira espontânea.

grupo social e a série cultural” (MARTINS, 1997, p. 37). Assim, sua história não está

Não se trata de uma memória registrada, artificial, inscrita na letra caligrafada,

dissociada da memória coletiva ancestral, familiar ou étnica, do mesmo modo que

mas sim de uma memória viva, orgânica, inscrita no corpo em performance.

o humano não está separado do divino, nem o terreno, do celeste, nem o corpo,
da palavra, mas se complementam. No mesmo circuito fenomenológico, são incluídos os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, “concebidos como anelos
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Reflexões sobre os sentidos da patrimonialização
O reconhecimento da dimensão imaterial do patrimônio trouxe junto consigo uma
demanda de abertura das políticas públicas desse campo para a participação dos
mais diversos atores sociais – com destaque para os que estiveram previamente
excluídos delas. Cada vez mais, o trabalho de identificação, seleção e proteção
de bens culturais não pode ser mais concebido como atividade privilegiada de
especialistas (arquitetos, historiadores, cientistas sociais, etc), mas sim como uma
prática social democrática, a incluir diretamente todas as comunidades afetadas,
envolvidas e/ou interessadas pelas políticas. Dentro das políticas para salvaguarda
de bens imateriais, tornou-se um consenso de que nenhuma decisão pode ser
tomada sem que os detentores e/ou recriadores tenham voz ativa na própria leitura dos sentidos de seu patrimônio e da patrimonialização. É baseado nesse pressuposto que apresentamos brevemente, a seguir, uma das questões fundantes de
nossa pesquisa.
Instigados pelas relações de alteridade estabelecidas entre Marujos e Prefeitura a
partir da década de 2000, sobretudo desde o processo de Registro de Bem Imaterial acima descrito, questionamo-nos: Qual a eficácia, a legitimidade e/ou o proveito
das ações de salvaguarda dessa forma de expressão, tal qual foram desenvolvidas
no âmbito municipal, sob o ponto de vista de seus recriadores? Como os Marujos
observam, interpretam e pensam a patrimonialização de sua tradição cultural-religiosa, bem como as motivações, critérios e efeitos dela? Enfim, como eles concebem a própria noção de patrimônio dentro de seu modo de ver, sentir e pensar
específico, culturalmente distinto do que é vigente nas instituições públicas?
Nesse sentido, cabe lembrarmos das reflexões antropológicas sobre o patrimônio
como categoria de pensamento. De acordo com José Reginaldo Lopes, existe a
possibilidade de transitarmos entre diferentes culturas com a noção de patrimônio “desde que possamos perceber as diversas dimensões semânticas que ela assume e não naturalizemos nossas representações a seu respeito” (LOPES, 2003, p.
27). Para a Prefeitura de Sabará, o reconhecimento da tradição dos Marujos como
388
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um patrimônio imaterial é fruto da atribuição de um valor histórico, de memória
e de identidade a ela, em referência a populações afrodescendentes do município
em geral. Para a Guarda de Marujos de Nossa Senhora do Rosário de General Carneiro, por sua vez, a afirmação de sua tradição como um patrimônio pode compartilhar, sim, dessa valoração, mas pode igualmente trazer consigo significações
bem diversas – para além de uma representação de uma identidade afrodescendente. Diante disso, vislumbramos a necessidade de que a própria noção de patrimônio seja pensada etnograficamente, “tomando como referência o ponto de
vista do outro” (LOPES, 2003, p. 32).
A fim de trabalhar essas questões, nossa pesquisa está sendo desenvolvida com
base em recursos metodológicos da História Oral e da Etnografia. Em linhas gerais,
ela se valerá de duas modalidades de fonte oral: os depoimentos dos vários recriadores da tradição, a serem gravados por meio das técnicas da entrevista, e os
próprios cantos, danças e gestos rituais, a serem registrados em fotografia, áudio
e vídeo a partir da observação etnográfica. Os depoimentos deverão ser gravados com recriadores de ambos os sexos, com idade entre 15 e 90 anos, de várias
funções (capitães, fiscais, pilotos, dançantes, caixeiros, pandeireiros, sanfoneiros,
reis/rainhas) residentes nas diversas localidades pelas quais os integrantes do
grupo estão dispersos hoje. Os cantos, danças e gestos, por sua vez, deverão ser
registrados in loco, por ocasião da realização dos festejos próprios da guarda – a
Bandeira de São Pedro e a Festa de Nossa Senhora do Rosário –, bem como de sua
visita a festejos de outras guardas, paróquias e comunidades.
Nesse caminho metodológico, o problema da tradução nas relações de alteridade
deverá estar sempre presente. Consideramos esse problema em uma via de mão
dupla: de um lado, as traduções que nós, enquanto pesquisadores, elaboramos
a respeito das narrativas, performances e/ou experiências do outro, e, de outro, a tradução que este Outro produz a respeito de nossos conceitos, posturas e
motivações. Para os fins da pesquisa, caberá nos apropriarmos de discussões da
Antropologia Reversa, isto é, de uma antropologia da “antropologia feita pelo Outro”, considerando que as reflexões deste sobre si mesmo ou sobre sua alteridade
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(o Outro do Outro, incluindo o Eu), feitas com base em seus próprios conceitos,
possam ser tratadas como antropologia. Essa perspectiva será fundamental em
nossa abordagem sobre a interpretação que os Marujos produzem a respeito de
suas relações com o Estado e da noção de patrimônio em si.
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PERDIDO?
SANTOS JUNIOR, WASHINGTON RAMOS DOS
Doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

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.

washingtonramos.geopsique@gmail.com
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completamente, pois cada um desses grupos prefere ser Egbá, Ifé, Ijebu
ou Ijexá a ser Iorubá.

O candomblé é uma tradição cultural afro-brasileira. Decorre da brutal diáspora

Essas diferenças não se perderam na diáspora, tanto que, nas tradições religio-

africana, movimento migratório forçado que retirou d’África milhões de negros

sas afro-brasileiras, como o Asé, estas identidades estão presentes nas referências

escravizados para trabalharem, principalmente, no Novo Mundo. O Brasil tem a

aos cultos aqui reformulados e reconhecidos como nação Jeje, nação Ketu, nação

maior população negra fora da África, com 104.267.000 pretos e pardos, 52,96%

Angola e nação Efon, entre outras. Deve-se lembrar que essa multiplicidade de

do total (IBGE, 2012: 46). Contudo, proporcionalmente, outros países apresentam

nações implica ritos, divindades e cantos com especificidades, uma vez que es-

taxas maiores de população negra, como o Haiti, com 95% da população, e a Ja-

tão impregnados de suas origens; ainda que as tradições dialoguem entre si, os

maica, com 92%. Os Estados Unidos contam com aproximadamente 41 milhões

saberes e os fazeres manifestam-se de acordo com cada tradição, alertando que

de negros, que contabilizam apenas 13% do contingente populacional (ICD, 2014).

algumas nações, como a Efon, são muito pouco estudadas no Brasil, o que traz

Esses escravos não foram retirados de uma mesma e única região. Entre as principais 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 territórios. Estas identidades foram, inclusive, forjadas por generalizações do europeu sobre as culturas dos diversos grupos étnicos africanos, como menciona Pierre Verger (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
394

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 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. 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. Poderíamos, 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 intermédio do software Google Earth, que há, aparentemente, duas cidades com
nomes e grafias muito próximas, como mostra a figura 1 (GOOGLE EARTH; DIGITAL 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-

Biodun Adediran (1994), ao apresentar um mapa da região ocidental da Iorubal-

ura (NGEX, 2013). Há um mapa do Estado de Ekiti (EKITI.COM, 2001-18) que utili-

ândia, do ano de 1889, mostra que fon é um grupo étnico que não se insere no

za a grafia constante da cidade de Osun. Daremos preferência neste trabalho à

grupo iorubá. Os fon são um dos grupos étnicos identificados à nação jeje. Matory

grafia Efon Alaaye, uma vez que encontramos registros de trabalhos de diversas

(2005: 23) lembra que,

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

[...] 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, especialmente 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 dessas influências da nação Efon e do seu desenvolvimento em solo brasileiro. Ainda
de acordo com Silveira (ibid., 590),

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.

[...] [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) afirma que “Oxalufã (Òrìṣá 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, assegura que “o culto baiano de Oxaguiã também veio da cidade de Efan”; já na tradicio-

Isso nos faz atentar para o fato de Efon ser reconhecido como pertencente ao gru-

nalíssima Casa Branca, o “Elemaxó Agnelo, sacerdote supremo do culto de Oxaguiã”

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.
396
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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 narrativa 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 vieram 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,
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[...] 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 Cristóvão casou-se com Celina, quarta na hierarquia d’Oloroke.
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-

ou Asé Oloroke, e foi estabelecido
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idade, não foi feita pelo pai e sim por Runhó Merotongi, do Zoogodô Bogum Malê

Isso demonstra, por um lado, o risco que há de a tradição Efon se perder sem que

Rundó, ou Terreiro do Bogum, da nação jeje. Além de Arlinda, foram iniciados Wal-

ocorra qualquer levantamento cultural aprofundado sobre sua ritualística, suas

demiro Baiano, Maria d’Oxalufã, Nilza d’Oxum, Regina d’Ogun, irmã de Cristóvão, e

tradições próprias e sua cultura. Por outro, reforça a importância do Asé Pantanal

Maria Alice d’Oxaguiã. Por achar que estaria enfrentando seu Axé, Babá Cristóvão

como cerne da preservação dessa nação de candomblé e de Maria de Sángó como

decide migrar, e para em um primeiro momento em Aracaju, seguindo depois

mestra dessa cultura. Esta ialorixá foi iniciada por Babá Cristóvão, fundador do

para Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, onde funda o Ilê Asé Ogun Anaueji

Asé Pantanal, que, por sua vez, foi iniciado por Adebolui, reforçando a identidade

Igbele ni Oman, conhecido como Asé Pantanal, em 1950.

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-

Cabe ressaltar que esta é apenas uma das ramificações que o Efon assumiu. Em

vação e na patrimonialização da cultura torna-se ainda mais imprescindível.

São Paulo, o Efon se disseminou por conta do já citado Waldemiro Baiano, de Alvinho d’Omolu, também iniciado por Babá Cristóvão, e por Maria de Sangó, herdeira

A especificidade da nação Efon reside na tríade composta por Orunmilá, Iroko e

deste no Asé Pantanal, mas que, por ter brigado com seu avô carnal e babalorixá,

Oloroke, sendo que esta deidade é muito pouco encontrada em outras nações, as-

foi morar em São Paulo e se ausentou do asé de Caxias por aproximadamente

sim como seu culto é raramente mencionado; outros nomes encontrados são Oke

treze anos. Não temos informações sólidas sobre a continuidade do Efon em Sal-

ou Olooke ou Orixá-Oke; em nosso levantamento, uma única menção encontrada

vador, mas trabalhos que realizam levantamentos sobre a localização de axés pelo

ao orixá Oloroke, com esta grafia, foi Apter (1995). Iroko, ou Iggi Olorum ou Loco

Brasil não o mencionam (MOTT & CERQUEIRA, 1998; PRANDI, 2014; UFBA, 2014).

ou Tempo (MARTINS & MARINHO, 2002: 34; MONTIEL, s/d) e Orunmilá também

Todavia, um dos axés apontados por Silveira (2010: 470-1) como pertencentes à

estão presentes em outras nações, mas seus rituais em Efon apresentam suas

nação Efon, o Ilê Odô Ogê, conhecido como Pilão de Prata, consta como sendo de

particularidades. Deve-se ressaltar que Martins e Marinho (2002: 34) identificam

ketu, no Mapeamento dos Terreiros de Salvador, como vemos na figura 2 (UFBA,

Iroko a Olorokê, o que é contestado por Paulo de Efon (2004). Nas palavras do

2014) a seguir.

babalorixá:

Figura 2: Ilê Odô Ogê classificado como ketu no Mapeamento dos terreiros de Salvador.

[...] 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 passouse 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

Fonte: UFBA, 2014.
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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 árvores-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.
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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
[...] 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.

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

É tradicional nos estudos antropológicos sobre o candomblé a dicotomia entre

chamado Orungan. Este teria tido uma relação incestuosa com a mãe, do qual

a visão desde dentro do culto, aquela que seria realizada por pesquisadores ini-

nasceram Olosa (lagoa), Olokun (mar), Dada (plantas comestíveis), Xangô (trovão),

ciados, e a visão desde fora, a de pesquisadores que tem as práticas rituais como

Ogun (ferro e guerra), Oyá (Rio Níger), Osun (rio homônimo), Obá (rio homônimo),

objeto de pesquisa. Sói acontecer também a ocorrência de um discurso que busca

Oko (agricultura), Oxossi (caçadores), Oke (montanhas) Ajê Saluga (riqueza), Xa-

o purismo da religiosidade de tal nação ou outra. Neste trabalho, buscamos superar esses vícios acadêmicos, já que nossa formação permite compreender que
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a relação de identidade/alteridade somente se faz por meio de contribuições entre 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.
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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

Tem ocorrido progressiva perda do seu reconhecimento como Efon, bastando para

material e imaterial é discutível, [mas] do ponto de vista da preservação essa distinção

isso consultar o mapeamento dos terreiros de Salvador elaborado pela UFBA (op.

se mostrou necessária”. Contudo, ao se deparar com os terreiros, a instituição per-

cit.), mesma instituição a que pertence Renato da Silveira (op. cit.), pesquisador

cebeu que essa diferenciação não era tão óbvia e, por isso, o Grupo de Trabalho

que reconhece e cita a nação Efon em seu valioso livro. Nesse sentido, há que se

Interdepartamental para a Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiros foi

aprofundar o estudo e ampliar as pesquisas sobre a Nação Efon, a fim de que não

criado em 2015, “com o objetivo de discutir diretrizes e princípios para atuação do

percamos seu patrimônio cultural. Além disso, devemos ressaltar que até mesmo

instituto na gestão integrada do patrimônio cultural no universo desses povos tradicio-

dentro da própria cultura negra de Asé, o Efon encontra-se ameaçado, pois são

nais” (IPHAN, 2016).

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

O IPHAN (2014) lembra que os “terreiros abrigam um universo simbólico rico em

movimento de resgate e de valorização do patrimônio cultural (GRUNBERG, 2007),

tradições como [...] danças, cantos, poesias (oriquis), mitos, rituais e organizações es-

representado pela nação Efon.

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-

Desse modo, este trabalho tem por objetivo chamar a atenção dos pesquisadores

idade da Nação Efon no Brasil, o Asé Pantanal, localizado na Rua Eça de Queiróz

e da comunidade acadêmica para o fato de que não há apenas as nações ketu

lote 17, quadra 69, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O I Plano Nacional de

e jeje, e que a política de tombamento das casas e de valorização dos saberes

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz

e fazeres dos asés deve atentar para a diversidade presente no candomblé. Até

Africana (SEPPIR, 2013: 20) estabelece que o processo de tombamento “é voltado

hoje, foram tombadas apenas nove terreiros, oito na Bahia e um no Maranhão

àquelas casas matrizes a partir das quais surgiram diversas outras ou àquelas que

– são eles: Casa Branca do Engenho Velho; Axé Opô Afonjá; Ilê Iyá Omim Axé Iya-

tenham importância histórica, artística e cultural singular”. Parece-nos que o critério

massé, mais conhecido como Gantois; Ilê Maroiá Láji, conhecido como Alaketo;

de dar origens a diversas casas e de ser a mais antiga em funcionamento permite,

Bate-Folha; e Ilê Axé Oxumarê – todos em Salvador. Na Bahia, foram reconheci-

sem qualquer dúvida, o tombamento do Asé Pantanal, pelo IPHAN, lembrando

dos ainda o Omo Ilê Agboulá, em Itaparica e o Zogbodo Male Bogun Seja Unde,

que sua proteção já se iniciou por meio do tombamento pela Secretaria Municipal

conhecido como Roça do Ventura, em Cachoeira. Em São Luís, foi tombada a Casa

de Cultura de Duque de Caxias.

das Minas Jêje (Querebentã de Zomadonu) (IPHAN, 2014; UFMA.BR, 2018). Não há
reconhecimento federal do IPHAN de nenhuma casa em nenhuma outra cidade

O Decreto Municipal 6.737, de 27 de dezembro de 2016, ainda precisa de efetivi-

ou estado, mesmo em locais de forte tradição cultural negra, como Rio de Janeiro

dade, uma vez que está sendo realizada na cidade a institucionalização do setor

ou Recife. Não há, tampouco, o reconhecimento de qualquer asé da nação Efon.

público de cultura. Isso significa que até que haja a execução de uma política mu-
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nicipal de cultura, o terreiro estará sujeito a riscos que podem prejudicar as práti-

A proteção do Asé Pantanal está de acordo com o estabelecido pela política con-

cas culturais e a sua própria manutenção. Um exemplo contundente desses riscos

duzida pelo Ministério da Cultura, uma vez que o Plano Nacional de Cultura (PNC)

são as recorrentes enchentes que afetam o bairro e deixam o terreiro inundado,

(BRASIL, 2010) estabelece que devem ser realizados “programas de reconhe-

como vemos na figura 3 em seguida. Isso prejudica o calendário das atividades

cimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e

e pode afetar os futuros bens a serem tombados, ainda não definidos pelo mu-

para os grupos que compõem a sociedade brasileira, especialmente aqueles sujeitos

nicípio. Ademais, oferece riscos à saúde dos membros e dos visitantes, uma vez

à discriminação e marginalização”, como os afro-brasileiros, ademais de “[m]apear,

que a lama do esgoto tem de ser removida a cada chuva. Entre os objetivos do Asé

preservar, restaurar e difundir os acervos históricos das culturas afro-brasileira, indí-

Pantanal, está a institucionalização do Museu Cristóvão Lopes dos Anjos e a real-

genas e de outros povos e comunidades tradicionais, valorizando tanto sua tradição

ização de um documentário sobre a Festa de Iroko, grande data das festividades

oral quanto sua expressão escrita nos seus idiomas e dialetos e na língua portuguesa”

da casa.

(loc. cit.).
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 voltadas 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

Figura 3: Asé Pantanal inundado pela chuva.

tradicional, cuja definição é encontrada no Decreto no 6040, de 7 de fevereiro de

Fonte: Pesquisa direta, 2018.

2007 (BRASIL, 2007). Ora, o saber tradicional de séculos de um povo tradicional
não se confunde com um conceito desenvolvido em 1987 em um documento da
Organização das Nações Unidas! Utilizar este conceito para formular uma política
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pública para povos tradicionais é, per se, anular a cidadania dos grupos que se

fortalecem a política de patrimônio para os povos de matriz africana (489/2015,

afirma pretender a proteção.

188/2016 e 194/2016) e para essa cartografia.

Este conceito lhes é estranho, e não se aplica, no caso dos de matriz africana,

Se lembrarmos que o município de Duque de Caxias tem poucos equipamentos

aos “valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país por africanos para cá

culturais, mesmo no centro da cidade ou às margens da BR-040, e que, no bairro

transladados durante o sistema escravista, o que possibilitou o contínuo civilizatório

Pantanal, onde se localiza o ilê, não há este tipo de infraestrutura, o inventário

africano no Brasil” (SEPPIR, 2013: 12), e tampouco aos territórios próprios constituí-

e a patrimonialização do Asé Pantanal assume importância ainda maior. Ressal-

dos e “caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de

ta-se que é uma região pobre, marcada também pela violência, com traficantes,

serviços à comunidade” (loc. Cit.). Cabe nota que o IPHAN, na portaria 194/2016 (IP-

milicianos e policiais permanentemente em confronto. Ademais, tal levantamento

HAN, 2016) confunde o estabelecido no plano específico para os povos de matriz

contribui para, possivelmente, em que pese a necessidade de mais pesquisas, a

africana (SEPPIR, 2013) com o definido na política dos povos tradicionais (BRASIL,

definição de uma área a ser reconhecida como um Lugar, categoria do patrimônio

2007).

imaterial, dada a concentração de terreiros desde, pelo menos, a década de 1940,
tendo como um dos principais articuladores o ilustre Joãozinho da Gomeia.

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

Por fim, devemos mencionar que há um levantamento realizado pelo IPHAN dos

reconhecidos, assim como os mestres e mestras da cultura popular. Os instru-

ilês no Estado do Rio de Janeiro. Cabe verificar, portanto, de que forma há o recon-

mentos de culto podem ser montados a partir da própria ritualística, que ainda

hecimento por este órgão da Nação Efon e do Asé Pantanal. Quando indagamos a

contribui para a formação musical da comunidade. Há diversos artesãos, músicos

ialorixá responsável pela casa (ANJOS, 2014; 2017), foi relatado que não havia sido

e cozinheiros nas casas de asé. Assim, os inventários facilitarão a execução do Pla-

realizada qualquer visita de órgão federal ou estadual no terreiro.

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.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, buscamos trazer informações sobre a Nação Efon, desde sua origem

Desse modo, nossa pesquisa, que está apenas começando, insere-se nos objeti-

em terras hoje pertencentes à Nigéria até o tombamento do Asé Pantanal pela

vos pretendidos tanto pelo Plano Setorial para as Culturas Populares quanto nas

Prefeitura de Duque de Caxias. Identificamos com o software Google Earth duas

metas estabelecidas no PNC. Estas metas preveem que em 2020 a cartografia

cidades com grafias distintas denominadas Efon Alaaye, origem de um antigo re-

“da diversidade das expressões culturais em todo o território brasileiro” esteja “re-

ino. Da região de Ekiti, vieram aqueles que fundaram o Asé Oloroke em Salvador,

alizada” e que a política “nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e

perdido com o tempo, local onde foi feito para o orixá Cristovão Lopes dos Anjos,

expressões das culturas populares e tradicionais” esteja “implantada”. Cabe ressaltar

fundador do Asé Pantanal, atual ilê mais antigo em funcionamento da Nação Efon

que esse levantamento tem sido executado, ainda que o trabalho esteja longe de

no Brasil. Ao longo do tempo, muito dessa tradição se perdeu e urge uma política

ser concluído. Nesse sentido, cabe atentar para as portarias do IPHAN de 2016 que

federal de proteção ao patrimônio vinculado. Sua especificidade se relaciona ao
culto de Orunmilá, Oloke e Iroko.
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No caso do Asé Pantanal, há a necessidade de efetivação do tombamento municipal 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 mestres 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 institucionalização do Museu Cristóvão Lopes dos Anjos.
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RESUMO
Este trabalho propõe em sua narrativa, dentro de uma abordagem de revalorização
do saber fazer, desta maneira, a autonomia do artífice costureiro, que volta
a ser valorizada refletida pelos processos de reconhecimento do patrimônio
imaterial intangível, tornando possível uma nova significância e valores aos
fazeres tradicionais. Esse aporte evidencia o caráter das atividades do costureiro,
considerado força essencial na engrenagem industrial da moda, responsável por dar
vida às criações, desejos, não só de uma indumentária, mas, através da roupa, de
pertencimento a uma identidade social, simbólica, do sujeito.
Palavras-chave: Oficios; Valores; Memória; Costureiro.

This work proposes in its narrative, within an approach of revaluation of know
- how, in this way, the autonomy of the artisan dressmaker is once again valued
reflected by the processes of recognition of intangible heritage, making possible, a
new significance and values to the traditional practices. This contribution evidences
the character of the activities of the couturier, considered an essential force in the
industrial gear of fashion, responsible for giving life to the creations, desires, not
only of a clothing, but of clothing through the belonging of a symbolic social identity
subject.
Keywords: Crafts; Values; Memory; Seamstress
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culo XVI. De forma direta não se poderia correlacionar a situação das populações
dos dois continentes quanto ao uso e fabricação de roupas desde então, especialmente pelo caráter artesanal de produção de vestimentas, então de alto custo, fabricação demorada, tecidos grosseiros, deixando apenas às classes sociais
mais altas o privilégio do conforto, boa ergonomia, caimento adequado de roupas,
que de fato eram feitas inteiramente sob medida. Maria José de Souza Coelho, no
seu livro Moda e Sexualidade feminina, revela a profundidade do vestir-se e sua
relação com o feminino nas seguintes palavras:
[...] a roupa nos fala de quem a veste. O vestir feminino fala de classe
social, financeira, cultural; faixa etária, tecnologia; nos lembra sedução,
narcisismo, castração, bissexualidade, erotismo, cores, foscos, brilhos e
tempo...um pensar múltiplo sobre a mulher múltipla que nos apresenta
Assoun: mãe, amante, feiticeira, fatal, virgem, inviolável, guerreira, atriz,
assim como múltiplas serão as indagações sobre o conhecimento do
“continente negro”. (COELHO, 2003, p. 27)
Ao longo dos séculos, mesmo com a lenta transição do Feudalismo ao Capitalismo, que durou aproximadamente quatrocentos anos, a civilização europeia combinou os modos de produção de forma conhecida, mas pouco entendida, com
um pé no Feudal, com suas relações de propriedade firmemente estabelecidas
e o Capitalismo, da acumulação necessária do Capital, mas antes, rumando à
Revolução Industrial, que mudaria para sempre todas as relações não apenas de
produção, mas de renovação acelerada de técnica de produção, com renovadas
ferramentas e a capacidade de produzir em grande escala.
Outras possibilidades aventadas ao se entender o vestir no século XIX foram elencados por autores, como James Laver (1989), em “A Roupa e a Moda: uma história
concisa” em que o mesmo faz um estudo acerca dos trajes e materiais utilizados
na evolução das roupas e do mundo ocidental. Passando Gilles Lipovetsky (1997),
em “O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas”. O autor
discute com clareza e introspecção sobre o fenômeno da moda. Do ponto de vista estrito da capacidade de produzir, gerar riquezas e baixar custos de produtos
manufaturados, foi a era de ouro da indústria.
418
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Na obra de Gilda de Mello e Souza (2005), O Espírito das Roupas, retratado em
contexto cultural, percebe-se a evolução do feminino na sociedade que foi, ao
longo do século XIX, representado por uma mulher inexpressiva intelectualmente,
porém detentora de um poder de sedução através da moda, onde a indumentária
revelava sinais de diferenciação individual e social. Houve mudanças consideráveis
em relação a modernização do vestuário feminino no final do século XIX, tendo em
vista as mudanças de comportamento ocasionadas pela Revolução Industrial e
sua influência nas demais escalas da sociedade.
Em 1858 a Singer montou a primeira loja de máquinas de costura em território
brasileiro contribuindo muito para o aumento da renda no setor de tecelagem e
fiação, bem como de criação de vestes, fator fundamental para trazer a indústria
da moda, em sua evolução, entende-la tal como é hoje. Segundo Palomino (2003),
“moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das roupas no dia-a-dia a um contexto maior, político, social, sociológico”
(PALOMINO 2003, p.14).
Podemos inferir, então, que a roupa retrata de forma inequívoca, porque sai do
simples cobrir o corpo, ganhando ao longo da história, atributos que perpassam
a identidade social, em cada estágio do desenvolvimento de um povo, sua cultura
e sua visão de mundo.
Segundo Benjamin, tese XIV (1940) “A história é objeto de uma
construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um
tempo saturado de ‘agoras’. Assim, a Roma Antiga era para Robespierre
um passado um passado carregado de ‘agoras, que ele fez explodir do
continuum da história. A revolução Francesa se via como uma Roma
ressurreta. Ela citava a Roma Antiga como a moda cita um vestuário
antigo. A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja
na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao
passado. Somente, ele se dá numa arena comandada pelas classes
dominantes. O mesmo salto, sob o livre céu da história, é o salto
dialético da Revolução, como concebeu Marx. ”56. (CASTRIOTA et al,
2009, p.60).
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No processo de produção, percebe-se uma característica peculiar do artífice costureiro, no desenvolvimento de suas habilidades, se dispõe a pensar sobre as

Tratando do ofício do costureiro pleno (saber integrado), ele é o profissional com-

questões em torno das dificuldades encontradas no fazer diário da profissão. Ao

pleto no liame do saber fazer, pois agrega em suas atividades os saberes da con-

se aperceber “a fazer melhor as coisas” o artífice costureiro, cria, desenvolve ma-

strução e montagem de uma peça do vestuário: ao aferir as medidas; na escol-

neiras de facilitar a atividade, seja, a adaptação de um maquinário ou de uma

ha do tecido que se adequa ao modelo e ao biótipo da (o) cliente inclusive a cor

simples ferramenta, até mesmo, um novo método, que tem como objetivo, trazer

que lhe convém. Ele desenvolve a modelagem, o corte e a costura; faz a prova da

agilidade as tarefas executadas. Os hábitos manuais do ofício “leva a imaginação

roupa; adequa também, o tipo de acabamento para cada peça em construção

a desenvolver essas capacidades necessárias para reparar e improvisar”. Conhe-

aportando a eficiência e eficácia na produção.

cimentos que são divididos, incorporados por outros artífices costureiros. (SEN-

Neste sentido, quase que em caráter de nicho de produção, existem alguns poucos e tímidos movimentos Brasil afora, na tentativa de não só resgatar o saber
fazer do ofício do costureiro pleno, como de adequar, também, o uso consciente
de materiais ecológicos,
mostrando ao consumidor final, a origem dos produtos, a maneira como são produzidos, o ambiente em que são produzidos, sensibilizando a sociedade para um
consumo sustentável. Esse movimento nasce em diferentes segmentos e profissões, resgatando profissionais como o Alfaiate, o sapateiro, o seleiro etc. (MARTINS, 2007)
O livro publicado por Richard Sennett - 1943 “O Artífice”, descreve a forma pela
qual “o artífice explora essas dimensões de habilidade, empenho e avaliação de
um jeito específico,” (SENNETT, 2009, p.20- 21) tratando do artífice costureiro, essa
habilidade parece ser valorizada mesmo após a inserção da produção industrial.
Conforme define o autor, o sentido da palavra Artífice “evoca uma imagem que
representa uma condição humana especial, a do engajamento. Toda habilidade
artesanal baseia-se numa aptidão desenvolvida em alto grau”. (SENNET, 2009,
p.50)
[4]

As imagens seguintes nos mostram a vista da “Escola de Artífices” na cidade de Belo

Horizonte construída na década de 20, que fora demolida então, para construção do conhecido
hoje, “O Conjunto Governador Juscelino Kubitschek (CGJK).

422

NETT, 2009, p.101)

3. SABER FAZER PASSA A SER ENXERGADO COMO
PATRIMÔNIO IMATERIAL
Existe uma revalorização do saber fazer e com isto a autonomia do artífice costureiro volta a ser valorizada permitindo uma reconstrução simbólica da memória
do saber fazer, quando novos valores são considerados “produtos sociais que têm
uma história; são eles que legitimam os papéis cotidianos, as prioridades e os procedimentos operatórios (BERGER P, LUCKMANN T 1966: 36,133 136)
refletida pelos processos de reconhecimento do patrimônio imaterial assim, viabilizando um retorno ao saber integrado.
O arcaico é o que pertence ao passado e é reconhecido como tal por
aqueles que hoje o revivem, quase sempre “de modo deliberadamente
especializado”. Ao contrário, o residual formou-se no passado, mas
ainda se encontra em atividade dentro dos processos culturais. O
emergente designa os novos significantes e valores, novas práticas e
relações sociais. (CANCLINI, 2000, p. 198)
Esses significantes são conectados aos processos de reprodução ou transformação dos grupos e indivíduos quando percebem que, “certos objetos e práticas
merecem ser especialmente valorizados porque representam descobertas para o
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saber, inovações formais e sensíveis, ou acontecimentos fundadores da história

A “Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, define o patrimônio cultural ima-

de um povo” (CANCLINI, 2000, p. 200).

terial como “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas
– junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes foram

Em um contexto de resgate do artesanato, as condições sociais de sua existência

associados” e também mais tarde fora adotada pela comunidade internacional na

também poderão ser reestruturadas, ou seja: abrem-se possibilidades para este

convenção UNESCO 2003. CASTRIOTA (2009, p.208).

resgate do saber fazer dos artífices costureiros como técnicas artesanais e tradicionais. (MURTINHO, 2002)
O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui no
Brasil o registro de bens culturais de natureza imaterial e cria o
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, instrumentos voltados
especificamente para a preservação e valorização de bens de caráter
processual. (Murtinho, 2002:190 in Leal, J.J., 2002:193)

Década de 1990, programas da UNESCO para fomentar ações de
preservação e registro do patrimônio Imaterial, programas “Tesouros
Humanos Vivos”, a “Proclamação das Obras-primas do Patrimônio
Imaterial da Humanidade” e a “Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Intangível” realizada em 2003. (IPHAN, 2004)
Resgatar o ofício do artífice costureiro, representa o reconhecimento de um trabalho especializado, original, um conhecimento que advém do passado, como de-

Para Castriota (2009), o entendimento da noção de “patrimônio cultural “vai sofrer

finem “os universos simbólicos, são produtos sociais que têm uma história; são

uma ampliação, graças à contribuição decisiva da Antropologia, com sua perspec-

eles que legitimam os papéis cotidianos, as prioridades e os procedimentos oper-

tiva relativizadora, nele integrando os aportes de grupos e segmentos sociais que

atórios. (BERGER P, LUCKMANN T 1966: 36,133 136)

se encontravam à margem da história e da cultura dominante. Nesta ampliação,
Castriota avança sobre as abordagens dos escritores Mario de Andrade e Aloísio
Magalhães, sobre outra espécie de bens, os utensílios, procedentes, sobretudo, do
“fazer popular”, “inseridos na dinâmica viva do cotidiano”. CASTRIOTA (2009, p.85).

Para o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, “os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida

Mas, para que os objetos tenham significado, eles devem refletir a história de sua

social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer” que requerem

produção, assim, eles serão tão mais fortes quanto mais estiverem carregados de

um aprofundamento na tentativa de reconhecer no espaço e no tempo, sua iden-

verdade, “é o cotidiano que, despercebido, pontilha o dia a dia, a história, a cultu-

tidade. (MURTINHO, 2002; IPHAN, 2004)

ra” (MENDONÇA, 2002:194 in Leal, J.J., 2002:197)
O “registro de bens culturais de natureza imaterial” diz respeito ao
levantamento e registro de processos construtivos, tradições, costumes
e saberes populares e promove a sua classificação, iniciativas de apoio,
estimulo, amparo e incentivos às manifestações e aos processos em
foco” (Murtinho, 2002:190 in Leal, J.J. ,2002:193)

424

Era uma cultura igualmente aberta a antecipações e aos retornos, às
ligações à distância, cheia de sedimentos e de canalizações secretas,
como a que Foucault definiu recentemente com o termo epistéme. Tratase de uma noção que legitima como cultura todo o vivido e na qual cada
experiência passada é uma virtualidade aberta. Estendendo a dimensão
da memória, estende-se proporcionalmente a da
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imaginação; mas justo porque não descende de princípios dados, a atividade da

“forma de legitimar, pela história dos saberes tradicionais” o artífice Costureiro.

imaginação tende a concretizar-se na ação direta do fazer. (ARGAN, 1992, p.67-68)

(CASTELLS, 1999, p.27)
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RESUMO
O interesse pelo segmento do ecoturismo vem aumentando em todo o mundo,
ele é uma consequência da busca pelos atrativos naturais por parte das pessoas,
extremamente necessitadas de descanso, de melhoria da saúde e de alívio do stress
cotidiano.
Todavia, este fenômeno vem causando uma série de impactos no meio ambiente
natural e construído e ao patrimônio cultural, demandando uma preocupação maior
com a preservação de sua integridade.
O objetivo principal deste trabalho é traçar uma análise comparativa entre diferentes
modelos de caminhos históricos voltados para o turismo, evidenciando o meio
ambiente local, os impactos da atividade turística nesses ambientes, e as ações de
planejamento para que esse impacto seja minimizado.
Para isto, serão analisados separadamente quatro modelos escolhidos, sendo eles:
- O Caminho de Santiago de Compostela na Espanha, considerado um dos mais
importantes para o tema em questão;
- Os Caminhos do Café, no Vale do Paraíba-RJ, que mostram toda a cultura cafeeira e
suas implicações na vida colonial brasileira e do Estado do Rio de Janeiro;
- Os Caminhos do Açúcar na região norte fluminense-RJ, que mostram toda a cultura
canavieira e duas implicações na vida brasileira e do Estado do Rio de Janeiro;
- Os Caminhos do Mar em São Paulo, que estuda toda a introdução do elemento
humano para o interior do país.
PALAVRAS-CHAVE: caminhos; turismo; preservação; patrimônio cultural
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INTRODUÇÃO
O interesse pelo segmento do ecoturismo vem aumentando em todo o mundo,
sendo ele uma consequência da busca pelos atrativos naturais por parte das pessoas, extremamente necessitadas de descanso, de melhoria da saúde e de alívio
do stress cotidiano. Todavia, este fenômeno vem causando uma série de impactos
no meio ambiente natural e construído e ao patrimônio cultural, demandando
uma preocupação maior com a preservação de sua integridade.
O objetivo principal deste trabalho é traçar uma análise comparativa entre diferentes modelos de caminhos históricos voltados para o turismo, evidenciando
o meio ambiente local, os impactos da atividade turística nesses ambientes, e as
ações de planejamento para a minimização destes impactos. Para isto, serão analisados separadamente quatro modelos escolhidos, sendo eles:
- O Caminho de Santiago de Compostela na Espanha, considerado um dos mais
importantes para o tema em questão;
- Os Caminhos do Café, no Vale do Paraíba-RJ, que mostram toda a cultura cafeeira
e suas implicações na vida colonial brasileira e, em especial, no Estado do Rio de
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quanto dinheiro leva até um determinado destino, mas devido ao enorme impacto que exerce na vida das pessoas e nos locais em que elas vivem, e devido à
forma pela qual ele é significativamente influenciado pelo mundo que o rodeia.
No entanto, não podemos deixar de notar que o fenômeno turístico é irrefreável
nos dias atuais. Essa invasão de classes sociais só poderá ser contida por condições
econômicas ou através de um planejamento turístico de longo prazo, que envolva
a conscientização da população e dos agentes que operam as atividades turísticas.
A economia não pode ser o elemento determinante no processo de turistificação
ou requalificação, pois acabaria por desgastar o seu principal produto: o espaço
peculiar.
O espaço turístico demanda um esforço para a manutenção de sua
peculiaridade, seja para organizá-la, no caso de espaço onde este
processo está entrando, seja para preservá-la no caso onde ele já existe,
seja para recriá-la, no caso onde este processo foi destrutivo para o
meio ambiente natural e / ou construído. MARTINS (2002, p.09):
O turismo está associado à conservação e à recreação e não ao uso conflitante
com efeitos ou objetivos incompatíveis. Somente com um planejamento adequado podemos evitar impactos negativos para que sejam eficientes todos devem es-

Janeiro;

tar envolvidos, não somente os planejadores profissionais. O planejamento serve

- Os Caminhos do Açúcar na região norte fluminense-RJ, que mostram toda a cul-

turístico, além de ajudar a contribuir para formas mais sustentáveis de turismo

tura canavieira e suas implicações na vida brasileira e, em especial, no Estado do

para auxiliar e determinar quem perde ou ganha no processo de desenvolvimento
nas quais se vê o equilíbrio das metas econômicas, ambientais e sociais e que

Rio de Janeiro;

geram resultados mais justos às partes interessadas, o que significa não só os

- Os Caminhos do Mar em São Paulo, que estuda toda a introdução do elemento

destino está sendo consumido. O planejamento turístico deve tratar de criação de

humano para o interior do país.

locais sustentáveis e ser flexível diante das necessidades das partes interessadas

incorporadores, setor turístico e o turista, mas também a comunidade maior cujo

e também para permitir que os locais evoluam e mudem a fim de atender as neO turismo é hoje uma importante área de interesse acadêmico, governamental,

cessidades locais.

industrial e público. Segundo Hall (2001, p.17), o turismo é importante não só por
seu tamanho em termos de pessoas que viajam e número de empregados ou,
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Caminho de Santiago de Compostela
Histórico e aspectos gerais do modelo

O Caminho de Santiago de Compostela começa oficialmente na França em qua-

Depois dos eventos da morte e ressurreição de Cristo, São Tiago, pescador, filho

Qualidade ambiental

de Zebedeu e Salomé, irmão de João Evangelista e um dos 12 apóstolos, foi pregar na Galícia, extremo oeste da Espanha, então Província Romana. Retornando
a Jerusalém, foi preso e decapitado. Dois de seus discípulos, Teodoro e Anastácio,
recolheram o cadáver e o levaram de volta a Galícia de navio, sepultando-o secretamente em um bosque. O lugar foi esquecido até que oito séculos depois, um ermitão chamado Pelágio observou chuvas de estrelas sobre um ponto no bosque.
O bispo de Iria Flávia, Teodomiro, logo ordenou que fossem feitas escavações no
lugar, encontrando os ossos do apóstolo Tiago. A notícia se espalhou e pessoas
começaram a deslocar-se para lá a fim de conhecer a tumba, originando-se o
Caminho de Santiago de Compostela.
No ano de 899, Afonso III ergueu uma Basílica com colunas de mármore sobre a
antiga capela de madeira ali existente. Em 1075, foram iniciadas as obras da atual
Catedral, cinco vezes maior que a anterior. Desde então, embora com alguns desvios e ramais secundários, o Caminho de peregrinação é único, chamado de Real
Francês, que atravessa a Fronteira Franco-Espanhola nos Pirineus e todo o norte
da Espanha.
Hoje em dia, parece que a peregrinação volta ao seu esplendor inicial. A cidade de
Santiago de Compostela foi declarada “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO
em 1985, e o Caminho de Santiago foi declarado “Conjunto Histórico-Artístico” em
1962 e, reconhecido pelo Conselho da Europa como “Primeiro Itinerário Cultural
Europeu” em 1987, por estar repleto de marcos arquitetônicos (românico, gótico,

tro lugares: Le Puy, Arnes, Vézelay e Paris. Há, porém, rotas por toda Europa que
terminam em um desses lugares, sem falarmos nas rotas que saem de Portugal e
outras do sul da Espanha.

Em Santiago de Compostela, o principal centro urbano na peregrinação , no desenho dos espaços livres que garantem a qualidade ambiental foi fundamental a revitalização dos diferentes corredores fluviais, parques forestais, bosques e outeiros,
como elementos delimitadores da cidade. Entre outras questões, evidenciam-se
os outeiros e os corredores fluviais do contorno da cidade para a sua regulação
pelo planejamento urbanístico, porque necessitam de um tratamento diferencial
em função da sua relevancia ecológica e paisagística, além de contribuirem de
forma ativa a potencializar a biodiversidade e a paisagem. São da mesma forma
controlados: a qualidade da água, qualidade da água de descarga da rede de coletores pluviais, meteorologia, acompanhamento ambiental das frentes de obra,
monitoramento dos aterros sanitários e a qualidade do ar.
Santiago foi o primeiro conselho galego a aderir à Carta de Aalborg, com fim de
compatibilizar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Este
feito comportou a formalização de compromissos concretos, entre os que figura a
implantação da Agenda 21 local. A necessidade de melhorar a qualidade do meio
ambiente conseguida mediante a preservação do meio natural, está vinculada a
relação das pessoas com seu entorno. A análise das funções ambientais, do consumo dos recursos e dos procedimentos utilizados para minimizar os procesos
contaminantes são alguns dos fatores no que trabalha o departamento de Meio
Ambiente, de face a conseguir uma cidade sustentável.

barroco e neoclássico). Nos dias que correm os motivos que, segundo os peregrinos, os levaram a Santiago, são vários: um espírito religioso (cristão ou não),
misticismo, busca interior, turismo, desporto ou apenas aventura.
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Desenvolvimento Urbano
O projeto urbanístico da cidade de Santiago de Compostela, consolidado a partir da
planificação fundamentada numa prática atenta a qualidade ambiental, consistente
na reabilitação urbano-ecológica, foi capaz de integrar no modelo escolhido o seu contorno com o valor do histórico desenho do territorio inserido no seu espaço natural.
A premissa de desenvolver-se sustentavelmente baseia-se num modelo de ordenação da cidade consolidado e baseado no crescimento e expansão da cidade
central, sem destruir as caracteristicas de centro histórico preservado.
A planificação urbanística incide num crescimento contínuo, denso e compacto
de tal maneira que a dimensão da cidade continua a ser controlada e, ao mesmo tempo, não condiciona de forma negativa a viabilidade futura dos diferentes
aproveitamentos agropecuários , florestais periurbanos e rurais. Desta forma,
consegue-se a preservação da paisagem e dos recursos naturais ao minimizar o
consumo do solo.

Acessibilidade
Geralmente o turista que vai fazer a caminhada pelo caminho de Santiago de Compostela, principalmente o turista estrangeiro, este já se programa antes mesmo de
sua chegada ao local de início do trajeto. Além de aeroportos nas grandes capitais
como Madri, existem linhas de ônibus especiais que levam ao centro da cidade, as-
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tas amarelas espalhadas por todo lugar: chão, muretas, pedras, árvores. As indicações são setas amarelas na maior parte do caminho e dois traços; um vermelho
e outro branco, em Huesca (Samport). Essas marcações não só diziam para onde ir
como caminhos proibidos ou errados, rotas alternativas, qual o caminho em bifurcações. Às vezes as setas são muito vagas e o peregrino gasta um precioso tempo
concluindo se elas dizem “para cá” ou “para lá”.
Há também faixas confeccionadas em plástico na cor amarelas onde se lê “Caminho de Santiago” com a concha e a cruz de Santiago. Essas faixas costumavam ser
distribuídas pelas Associações dos Amigos do Caminho, para que os peregrinos
atualizassem um trecho mal sinalizado ou reforçassem um lugar duvidoso. Existe ainda a concha estilizada, encontrada como azulejo em diversos lugares de
cidades pequenas que significam apenas “venha até aqui”. Teoricamente, do lugar
onde a mesma se encontra, deve ser possível avistar a próxima seta. O Caminho
passa sempre em frente à Catedral ou a Igreja mais importante da cidade, sendo
oito as principais catedrais pelo Caminho.
O que existe são caminhos rurais, estradas rurais de terra, estradas rurais asfaltadas, acostamento de rodovias importantes ou então trilhas paralelas às estradas. Existe também uma sinalização do caminho através das placas rodoviárias
existentes nas estradas. Na Galícia você encontrará um excesso de marcos, a
cada aproximadamente 500 metros, existe um pilarete de concreto recordando a
distância a Santiago.

sim como o metrô e a linha ferroviária. Em Santiago de Compostela, o crescimento

De um modo geral a travessia de uma grande cidade é um pouco cansativa, a

urbano e a grande procura por turistas peregrinos que visitam a cidade anual-

atenção é redobrada nas ruas que devem ser atravessadas tomando cuidado com

mente fizeram com que houvesse uma melhoria nas condições de infraestrutura

os carros e ônibus. O Caminho no geral é bem demarcado minimizando os riscos

dos meios de transporte e comunicações.

do caminhante se perder, mesmo sendo muito recomendado a utilização de guias

Deslocamento

publicados com mapas e informações sobre a infraestrutura nas cidades e aldeias,
como albergues, restaurantes, centros de informação ao turista, transportes, etc.

Como mencionado anteriormente, o trajeto pelo Caminho de Santiago é mais
comumente realizado a pé, possuindo variantes a cavalo ou de bicicleta. Há se436
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Infraestrutura e equipamentos
Hospedagem
Em todo o Caminho de Santiago os albergues são conhecidos também por “refúgios”. A maioria deles é paroquial ou municipal e não contam com nenhum tipo
de subvenção, sendo mantido pela voluntariedade dos peregrinos e das “Associações de Amigos do Caminho de Santiago de Compostela” de todo o mundo.
Além dos albergues (refúgios), o peregrino tem como opção pernoitar nos Hostais
e/ou Hotéis existente ao longo do Caminho, terá direito a um quarto com banheiro
onde poderá descansar por um ou mais dias e, além de descansar, efetuar um
pouco de turismo na região.

Alimentação
O custo de uma refeição típica, “menu del dia” ou “menu del peregrino”, está em torno de 8 euros. Dificilmente encontram-se preços acima deste valor. Geralmente
o cardápio consta de dois pratos com direito ainda a sobremesa, pão, vinho e/ou
água.
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Recreação
/ Usos culturais
Contemplação
- Parques e -Museus e
praças; o trajeto teatros
em si é repleto
de áreas verdes.

BRASIL

Comércio
/ Outros usos
Serviço
- Hospitais
- Edifícios
e postos de
residenciais.
atendimento;
- Edifícios
comerciais;
- Universidade;
- Hotéis e
albergues (estes
mais utilizados
pelo peregrino);
- Igrejas e
catedrais pelo
caminho;
- Serviços
Turísticos,
Informações ao
Turista.
- Bibliotecas;

Equipamentos
.Estacionamento;
- Mobiliário
urbano;
- Transporte
público.

Atualmente, um grande número de refúgios possui cozinha devidamente equipada
o que possibilita ao peregrino comprar gêneros alimentícios e preparar a refeição
ao seu gosto como também estaria reduzindo os custos de sua peregrinação. Em
Santiago é possível comer-se três dias de graça no refeitório dos empregados do
“Hostal de Los Reyes Católicos”, que é um hotel de luxo, e fica em frente à Catedral.
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Os Caminhos do Café
Histórico e aspectos gerais do modelo

Qualidade Ambiental

A história do Ciclo do Café se confunde com a própria História do Brasil, especial-

voltados à questão do meio ambiente, visando a educação e a conscientização

mente na segunda metade do século XIX, um momento de transformações con-

ambientais - são feitos convênios com órgãos federais e estaduais normativos e

junturais decisivas para os períodos posteriores da vida de nosso país. A região do

fiscalizadores da área e na forma de parceria entre a administração municipal,

Vale do Rio Paraíba do Sul foi o cenário privilegiado deste ciclo, que promoveu a

organizações da sociedade civil e a comunidade beneficiada.

riqueza do país através da derrubada da Mata Atlântica.

O planejamento da região vai muito mais além do que a observação dos efeitos
no turismo. Há uma interação no desenvolvimento dos projetos e programas

Foi verificado que o Instituto Preservale pode ocupar papel como ator e agente in-

A implantação da lavoura cafeeira deixou como legado histórico o patrimônio ar-

stitucional na formulação e implementação de políticas públicas ambientais, pois

quitetônico dos solares coloniais e a pecuária extensiva, ocupando desde então

muitos fazendeiros têm consciência que a paisagem rural também faz parte do

toda esta região, já desgastada pela monocultura. Nos anos setenta, esboçou-se

patrimônio cultural. E outra maneira de buscar a valorização do patrimônio natu-

a retomada da vocação regional, através do interesse pelas antigas Fazendas de

ral da região é a inclusão dos recursos naturais como parte do produto turístico a

Café, que foram, em grande parte, salvas da ruína por novos proprietários, dedi-

ser oferecido, ou mesmo ampliar a oferta para o público atraído pelo patrimônio

cados à recuperação destes patrimônios. Motivados também pela perspectiva do

histórico e cultural.

investimento e em um novo alento para a economia regional, diversas foram as
fazendas restauradas por proprietários que, nesta tarefa, conseguiram também

Desenvolvimento Urbano

resgatar a memória aristocrática do Vale, promovendo a revitalização econômica
e cultural da vida e dos valores rurais, historicamente predominantes no médio

A partir da segunda metade do século XX, a região vem sendo ocupada por in-

Paraíba.

dústrias e intensifica-se o processo de urbanização; e vem perdendo seu caráter
rural, sua memória histórica e cultural e sua identidade. O Vale do Paraíba flumi-

A partir dos anos noventa, o Vale vem recriando, através da congregação de es-

nense vive agora o impasse de manter sua memória e encontrar soluções para

forços da comunidade e de diversos segmentos envolvidos com a região, uma

formas de inclusão econômica e social.

nova possibilidade de florescimento culturais e econômicos, voltados para a valorização dos potenciais regionais. O ponto de partida é o binômio Preservação e

As produções cafeeiras do passado, que utilizou mão-de-obra escrava e produziu

Desenvolvimento, que conjuga o Patrimônio Histórico e Ambiental para promover

no meio ambiente estragos irreparáveis, deixou um legado patrimonial impor-

o desenvolvimento sustentável, através do turismo nas áreas rurais, e da ação

tante para compreensão da formação social do Brasil. Em relação às fazendas

coordenada entre os poderes públicos, a iniciativa privada, a cooperação e a mo-

que já integram o “Circuito das Fazendas Históricas do Ciclo do Café”, o objetivo é

bilização das comunidades regionais.

garantir um padrão de atendimento ao turista e aperfeiçoá-lo. Em função disso,
há necessidade de um planejamento espaço-territorial, onde cada vez o “urbano
invade o rural”, através de um zoneamento econômico-ecológico desenvolvido
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InfraEstrutura e Serviços

seu potencial produtivo.
O desenvolvimento nos municípios, superando as carências e diminuindo as

Hospedagem

desigualdades internas em cada um deles, deve caminhar em compasso para

Recreação Usos
Alimentação
culturais

que a defasagem não provoque desequilíbrio, porque, sendo limítrofe, a carência
maior de um município será fator de pressão sobre o(s) outro(s).

Acessibilidade
A melhoria das condições das estradas e sinalizações pode tanto facilitar o acesso
da população local aos bens e serviços, geralmente localizados no centro regional,
como oferecer ao visitante melhor receptividade.

Deslocamento
O turista pode chegar à região do Vale do Paraíba fluminense através de linhas de
ônibus que atendem a cada município ou se preferir vir de automóvel. A região
possui grandes rodovias que ligam a região às principais capitais como Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. O trajeto de visita pelas fazendas do ciclo
do Café é feito por meio de transportes, mas nos locais podem ser feitas trilhas
pela mata atlântica para alcançar atrativos naturais da região, como cachoeiras.
Os passeios podem ser feitos a pé, de bicicleta ou a cavalo.

Algumas
antigas
fazendas de
café servem
atualmente
como
hospedagem
para os
visitantes,
mantendo
características
da época dos
Barões do
Café, como
criação de
cavalos e a
mata atlântica
preservada.

As pousadas
e Hotéis
Fazenda
oferecem
serviços de
alimentação
aos
visitantes,
assim como
existem
restaurantes
pelas
cidades
com boa
gastronomia,
comidas
caseiras, etc.

- Parques
e praças; o
trajeto em
si é repleto
de áreas
verdes.

Comércio /
Serviço

Outros
usos

- Hospitais
e postos de
atendimento;
- Edifícios
-Museus
comerciais;
(algumas
fazendas
são museus, Universidade;
conservando - Hotéis
Fazenda /
mobiliário
- Edifícios
pousadas;
de época e
residenciais
- Igrejas;
mantendo
- Serviços
costumes
Turísticos,
através de
“encenações” Informações
ao Turista;
para os
- Bibliotecas;
turistas).
- Bancos;
- Farmácias;
- Correios;
- Mercados.

Equipamentos
- Estacionamento;
- Mobiliário urbano;
442

- Transporte público.
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Os Caminhos do Açúcar
Histórico e aspectos gerais do modelo
A atividade açucareira foi muito impulsionada pelas ordens religiosas, que a partir
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sustentável é um dos grandes objetivos dos municípios turísticos do Norte Fluminense. Dentro desta linha, o Governo Federal realizou um convênio com o governo
alemão e estão disponibilizando recursos para financiar projetos de conservação
da Mata Atlântica e desenvolvimento do ecoturismo em áreas de relevância ambiental.

de meados do século XVI haviam obtido permissão para entrar no país – jesuí-

A proposta deverá prever o uso sustentável dos recursos naturais como forma de

tas em 1549 e beneditinos em 1584 – e passaram a participar decisivamente do

desenvolver o turismo. Além dos fragmentos de Mata Atlântica, o Parque Nacio-

projeto colonizador. A maioria dos engenhos foi implantada no Rio de Janeiro,

nal de Jurubatiba, um dos maiores atrativos turísticos do município de Quissamã,

favorecidos pelas condições climáticas e geográficas e, agora, livres das ameaças

poderá ser contemplado com o recurso.

dos franceses.
Essa região apresenta características físicas que aumentam os problemas relaNa capitania do Paraíba do Sul, o século XVIII, a partir de seus meados, marcou o

cionados à qualidade do ar: a acidentada topografia, a presença do mar e da Ba-

início do ciclo do açúcar, envolvendo as terras dos atuais municípios de Campos,

cia de Campos, que produzem um fluxo de ar complexo e heterogêneo quanto à

Macaé, Quissamã e São João da Barra, principalmente entre o rio Paraíba do Sul e

distribuição e dispersão dos poluentes, além de seu clima tropical que favorece

a Lagoa Feia.

os processos fotoquímicos, gerando poluição. A essas características, soma-se a

No início do século XX, a economia açucareira sofreu uma nova crise, com a baixa
de preços do produto aliada à diminuição da concessão dos subsídios estatais
– voltados, sobretudo, para o setor cafeicultor. Desta forma, usinas e engenhos
centrais, surgidos nas décadas de 1870 e 1880, foram fechados ou comprados
por firmas e empresas. A produção do açúcar, no entanto, tendo representado
papel fundamental na ocupação e desenvolvimento da região norte-fluminense,
constitui-se ainda em um importante elemento na formação e no desempenho
da economia e identidade regionais. O roteiro cultural dos Caminhos do Açúcar

crítica e intensa ocupação do solo.

Desenvolvimento Urbano
As cidades da região açucareira eram, de certo modo, um prolongamento do engenho. Tais cidades surgiram à beira dos rios e dos caminhos carroçáveis, como
pouso dos carregadores e dos animais, que transportavam o açúcar. Originaram-se também a partir dos portos, e mais tarde, junto às linhas férreas.

selecionou como área de estudo, a região Norte-Fluminense que, marcadamente,

No norte-fluminense, particularmente durante o período em que a atividade

tem a sua identidade cultural vinculada a história do Açúcar.

açucareira foi a principal base da economia regional – entre meados do século

Qualidade Ambiental

XIX e início do XX – a exigência de desenvolvimento deste setor e sua capacidade
de investimento, reforçada pela aliança com o capital comercial, propiciou surto
desenvolvimentista, que dotou a região e, sobretudo, a cidade de Campos, dos

A grande concentração de fontes de emissão de gases poluentes nessa área gerou

mais modernos itens de serviços e infraestrutura. Luz elétrica, bonde, telefone,

sérios problemas de poluição do ar. Ali se encontra a segunda maior concentração

telégrafo, planos de embelezamento e estruturação urbanos, planos de sanea-

de veículos, de indústrias e de fontes poluentes do país. Desenvolver o turismo
444
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mento e drenagem, equipamentos culturais e religiosos, datam desta época.
Grandes obras de engenharia – o canal Campos - Macaé e a rede ferroviária im-
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Alimentação

Recreação

plantada a partir de 1875, ligando às áreas de produção do açúcar, ao porto de
Imbetiba e ao Rio de Janeiro, completavam as condições necessárias para o desenvolvimento daquela região e ao destaque de Campos como polo regional.

Acessibilidade
Os acessos aos municípios do Norte Fluminense atualmente com o problema das
chuvas, necessitam de uma manutenção constante, sendo em alguns trechos interrompidos por problemas nas pistas da rodovia BR 101 que liga o norte fluminense à capital do Rio de Janeiro.

Deslocamento
O turista pode chegar à região do Norte Fluminense através de linhas de ônibus
que atendem a cada município ou se preferir vir de automóvel, a região possui a
rodovia BR 101 que liga a região ao Rio de Janeiro e Vitória. O trajeto de visita pelas
fazendas do ciclo do açúcar é feito por meio de transportes, mas nos locais podem
ser feitas trilhas pela mata atlântica para alcançar atrativos naturais da região,
como cachoeiras. Os passeios podem ser feitos a pé, de bicicleta ou a cavalo. Há
também o passeio pela região litorânea conhecendo as praias e lagoas da região
feito em embarcações.

/

2018

Possui
grande
número de
restaurantes
, bares, para
atender aos
visitantes,
pensões
que servem
comida
caseira,
sorveterias e
lanchonetes.

- Parques
e praças; o
trajeto em
si é repleto
de áreas
verdes além
da região
litorânea
com as
belas praias
e lagoas.

BRASIL

Usos
culturais

Comércio /
Serviço

- Hospitais
e postos de
-Museus
atendimento;
(algumas
- Edifícios
fazendas
comerciais;
são museus,
Universidade;
conservando
- Hotéis /
mobiliário
pousadas;
de época)
- Igrejas;
e Centros
- Serviços
Culturais
Turísticos,
em algumas
Informações
cidades da
ao Turista;
região e feiras
- Bibliotecas;
de artesanato
- Bancos;
local.
- Farmácias;
- Correios;
- Mercados.

Outros
usos

- Edifícios
residenciais

Equipamentos

- Estacionamento;
- Mobiliário
urbano;
- Transporte
público.

InfraEstrutura e Serviços
Hospedagem
Os municípios de Campos e Macaé que compõe os núcleos urbanos da região
Norte Fluminense são dotados de boa infraestrutura de hospedagens. Possuem
pousadas e hotéis com boas acomodações para os turistas, porém, cidades menores como Quissamã, não possuem uma boa infraestrutura de hospedagens para
os turistas limitando-se a poucas pousadas em condições ruins para uma demanda maior de visitantes.
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Os Caminhos do Mar
Histórico e aspectos gerais do modelo
Poucas décadas após o descobrimento do Brasil e à época da fundação da Vila de
São Vicente, os primeiros colonizadores desta nação se entregaram à tarefa de
vencer o obstáculo intransponível - a Serra do Mar - não só para buscar segurança,
mas, e principalmente, para desbravar e colonizar outras regiões. Percorrendo
primeiro trilhas indígenas e posteriormente o caminho do Padre José de Anchieta,
vieram aqui no planalto, fundar outras vilas, hoje transformadas no conglomerado
urbano conhecido como a Grande São Paulo, dotada de modernas obras de engenharia que a ligam ao mar. As péssimas condições do Caminho do Padre José de
Anchieta inviabilizavam o transporte do açúcar até o porto de Santos.
Assim, entre 1790 e 1792, foi construído um novo caminho, calçado, por ordem do
governador Bernardo José Maria de Lorena. Esse caminho continuou se chamando Caminho do Mar, ficando conhecido por Calçada do Lorena só a partir do início
do séc. XX.
Mesmo manifestações culturais de interesse nacional, como as primitivas vias de
ligação de Santos para o planalto, estão desaparecendo rapidamente ou sendo
descaracterizadas pelo uso indevido e tratamento inadequado, antes mesmo que
sua significação seja percebida. A importância desses elementos se destaca, também, pelo fato de se encontrarem junto a uma das principais reservas naturais do
Estado - senão a principal - que se situa, de modo estratégico, entre as duas faixas
de mais elevados índices de poluição, as cidades de Cubatão e São Paulo (capital)
e que, por isso mesmo, deveria ser objeto de ampla utilização e cuidados especiais
para sua conservação.
Esses tipos de problemas vêm merecendo atenção da Comissão Nacional de
Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU), em âmbito federal, da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Economia e Planejamento
448
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do Estado de São Paulo, que estão procurando encontrar caminhos adequados
para um correto aproveitamento desses recursos, visando sua preservação e uso
pleno.

Qualidade Ambiental
A faixa de território que separa a área urbanizada da Região Metropolitana de São
Paulo, no Planalto, e a Baixada Santista, é parte de uma das últimas - se não da
última reserva natural de importância no Estado - a Serra do Mar. Essa área adquire importância excepcional, por se situar entre as duas maiores concentrações
industriais e populacionais do Estado, com índices elevados de poluição e carência
quase total de equipamentos de lazer e turismo.
O caminho se manteve fechado à visitação por alguns anos para que pudesse ter
seus monumentos e trechos de calçamento restaurado sendo reaberto ao público
em dezembro de 2013, de forma permanente, e as visitas passaram a ser guiadas
por monitores de empresas especializadas em ecoturismo.
De maneira informal e espontânea, a população tem se dado conta do interesse e das possibilidades de aproveitamento da área, dando origem a um fluxo de
usuários, em fins-de-semana e feriados, que, mesmo com pouca infraestrutura, ali
despendem suas horas de lazer.

Desenvolvimento Urbano
Por se tratar de uma área de passagem inserida na Serra do Mar, onde a natureza
foi preservada e a expansão urbana não atingiu esse trecho destacado, a maior
preocupação é com a manutenção da qualidade do meio ambiente da região,
preservando sua integridade e evitando que o desenvolvimento urbano atinja de
forma nociva a natureza no local. As condições especiais da topografia da região,
e o seu relativo isolamento, pelas águas da represa, possibilitaram a conservação
de um recobrimento vegetal, que constitui uma reserva cuja significação deve ser
ressaltada.
449
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Acessibilidade

Em fase de planejamento está a sinalização de uma ciclo faixa de 10 quilômetros

Considerando-se as facilidades de acesso já existentes e as que vão sendo ofereci-

Infraestrutura e equipamentos
Estacionamento

das em torno dessa área - como a Rodovia dos Imigrantes e o Anel Rodoviário - o
número de usuários tende a se ampliar em larga escala e a prazos relativamente
curtos. Assim, está sendo desenvolvida uma proposta para a área que inclui no
Alto da Serra, com aproveitamento das reservas estaduais, a instalação de um
parque, que seria o polo principal de recepção dos programas de lazer de massa
e facilitaria a articulação com os locais e atividades previstas.
Nas áreas não cobertas por florestas, que se situam entre o Caminho do Mar, o
início da Calçada do Lorena e junto aos lagos, é possível receber e orientar número
elevado de pessoas com veículos e disciplinar o fluxo de visitantes, evitando, de
um lado, usos predatórios que ameaçam a sobrevivência desse patrimônio e, de
outro, o desamparo dos usuários.

Deslocamento
O projeto de planejamento da área do entorno da Calçada do Lorena deverá adotar um tipo de calçamento que não conflite com as condições naturais do meio,

(no Planalto) até a entrada do Parque Estadual da Serra do Mar.

Há área para estacionamento tanto no Planalto como também junto ao Centro de
Visitantes, em Cubatão, onde há a distribuição de folders e mapas.

Centro de Apoio Turístico (em projeto)
O Centro deve incluir:
•

Restaurante e lanchonete;

•

Posto de atendimento e orientação turística;

•

Lojas de souvenirs e utilidades;

•

Instalações sanitárias;

•

Pequeno museu dedicado à história das ligações planalto-litoral.

mas que tenha resistência suficiente para permanecer em bom estado com quaisquer condições de tempo ou intensidade de uso. Sobre ela poderiam correr alguns carros para passageiros, puxados por trator (trenzinho) cobertos com lona,
para proteção em horas de chuva.
Quaisquer outros veículos devem ficar fora do parque, no pátio de estacionamento, mesmo porque a distância relativamente pequena entre os dois pontos dispensaria o próprio trenzinho, não fora o seu sentido de divertimento e a conveniência
de se facilitar o acesso à Calçada, mesmo a pessoas que não queiram ou não
possam andar.

Análise comparativa entre os modelos descritos
anteriormente
O estudo mais atento aos modelos aqui apresentados permitiu observar claramente que, em todos os casos, há uma grande preocupação com a qualidade do
meio ambiente nas áreas envolvidas com os percursos dos caminhos. Essas áreas
se preocuparam em desenvolver um planejamento de forma a minimizar os impactos da atividade turística, assim como o controle, na maioria das vezes eficaz,
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do crescimento urbano, tanto nas áreas de reservas ambientais quanto nas áreas
rurais e litorâneas. No quadro abaixo, foi feita uma análise mais simplificada dos
aspectos em comum a cada modelo, sendo a parte grifada em vermelho referente

ASPECTOS EM COMUM

aos aspectos que ainda estão em planejamento e não foram executados.

QUALIDADE
AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO
URBANO
ACESSIBILIDADE

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Boa

CAMINHOS DO
CAFÉ
Boa

CAMINHOS
DO AÇUCAR
Boa

CAMINHOS
DO MAR
Boa

Planejado

Em
planejamento

Em
planejamento

Não houve

Boa

Média

Boa

Trilhas,
estradas e
marítimo ainda
com pouca
sinalização,
apenas
a urbana
existente.
A pé / bicicleta /
carro / cavalo /
embarcações
INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS

452

Boa-com
restrições

Trilhas e
estradas
urbanas e
rurais bem
sinalizadas.
A pé / cavalo /
bicicleta

Trilhas e
estradas com
sinalização
urbana.
Trilhas pouco
sinalizadas.
A pé / cavalo
/ bicicleta /
automóvel

Trilhas e
estradas

BAR

X

X

X

X

RESTAURANTE

X

X

X

X

PRAÇAS E
PARQUES

X

X

X

BRINQUEDOS

X

X

X

JARDINS

X

X

X

X
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PASSEIOS

X

X

X

X

MUSEU

X

X

X

X

X

X

X

X

CENTRO
APOIO AO
TURISTA

ESTACIONAMENTO

X

X

X

X

PONTOS
DE
INFORMAÇAO

X

X

X

X

TEATRO

X

X

X

ASSISTENCIA
MÉDICA

X

X

X

CENTRO
CULTURAL

X

X

X

PAINÉIS DE
SINALIZAÇÃO

X

X

CINEMA

X

X

X

INSTALAÇOES
SANITÁRIAS

X

X

X

X

MONUMENTO

X

X

X

X

POSTO
TELEFONICO

X

X

X

X

ESPORTES

X

X

X

X

MOBILIÁRIO
URBANO

X

X

X

EDIFÍCIO
COMERCIAL

X

X

X

TRANSPORTE
PÚBLICO

X

X

X

UNIVERSIDADE

X

X

X

HOTEL

X

X

X

RESIDENCIAS

X

X

X

CENTRO DE
ENTRETENIMENTO

X

X

X

X

X

RELIGIOSO
ALBERGUES

X
X

EQUIPAMENTOS

X

X

Fonte: Priscyla Arias (2018)

No exemplo internacional do Caminho de Santiago de Compostela podemos ver
que o planejamento realmente foi eficaz, pois houve um grande cuidado tanto na
parte de meio ambiente, com programas para revitalização de áreas verdes no
contorno dos centros urbanos e a implantação da Agenda 21 na cidade de Santiago de Compostela, quanto com o planejamento no sentido de minimizar o impacto gerado pela expansão urbana, onde existe uma integração harmoniosa entre o
centro histórico (centro da peregrinação), o núcleo urbano e os espaços naturais.
Esse exemplo serve de base, pois recebe grande demanda de visitantes, seja nos
centros das cidades por onde o caminho passa, seja para fazer a peregrinação
através de caminhos que possuem origens diferentes, mas o destino é a cidade de
Santiago de Compostela, e por causa dessa demanda, os agentes envolvidos (públicos ou privados) têm a preocupação em manter a qualidade ambiental, utilizan-
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do – se de diversos meios para tal. Não apenas existe a preocupação com o meio

semelhantes, que são: hospitais ou postos de atendimento, museus, hotéis e pou-

ambiente, mas também em oferecer ao turista visitante toda uma infraestrutura

sadas, edifícios residenciais além de supermercados, bancos, igrejas e toda in-

necessária para garantir seu conforto e sua segurança.

fraestrutura de núcleos urbanos.

A instalação da usina termoelétrica em Macaé e da Petrobrás foram fatores que

Finalmente, deve-se notar que o turismo recreativo, cultural e de aventura, tem

tornaram essa região uma das mais poluídas do Brasil, o que descaracteriza o

se mostrado importante no desenvolvimento econômico e social na revitalização

meio ambiente natural e necessita de uma grande demanda para revitalização

das áreas centrais e principalmente áreas verdes em diferentes locais e países que

e planejamento urbano e ambiental. Sem deixar de mencionar o controle per-

adotam os circuitos históricos como atrativo.

manente que as cidades devem ter para não impactar cada vez mais o meio ambiente natural. Os Caminhos do Mar são um caso bastante especial, pois estão
localizados em uma área de mata atlântica preservada, praticamente intocada, e
por isso mantém sua ótima qualidade ambiental. Sua proximidade com grandes
centros urbanos atentou para a possibilidade do turismo na região crescer de forma desordenada, e por isso está sendo desenvolvido um projeto que prevê o uso
adequado de equipamentos e infraestrutura de atendimento ao turista.
Todos, com exceção dos Caminhos do Mar, possuem boa infraestrutura no que
diz respeito à hospedagem, alimentação e áreas para recreação, sendo Santiago
de Compostela melhor servido em termos de hospedagem, possuindo albergues
próprios para atender aos peregrinos, além dos hotéis nos centros urbanos. Nos
Caminhos do Café, a diferença é que a hospedagem é principalmente feita nas
próprias fazendas visitadas, que possuem toda infraestrutura necessária para garantir o conforto do turista. Nos Caminhos do Açúcar, o item hospedagem ainda
é muito precário, limitando-se aos centros urbanos de Campos e Macaé, e atendendo aos trabalhadores da Petrobrás e da Usina Termoelétrica de Campos. Nos
Caminhos do Mar, o projeto não prevê hospedagens em hotéis e pousadas, apenas uma área destinada ao camping.
E quanto a equipamentos, podemos observar: estacionamento, instalações sanitárias, mobiliário urbano, transporte público (acessibilidade) e a forma de deslocamento pelos caminhos. Comparando apenas os modelos inseridos no ambiente
rural / urbano estudados, ainda podemos observar outras atividades no programa
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RESUMO
Novas conjunturas tem se desenvolvido e modificado as dinâmicas sociais e
paisagísticas em áreas urbanas já consolidadas no Brasil ao longo do século vinte.
É o que vem ocorrendo na região da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro,
principalmente após os investimentos pré-Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016,
que remodelaram grandes elementos da região, como o Estádio Nilton Santos e
o Parque Madureira. Este artigo tem como objetivo analisar o recorte espacial
do ramal da linha férrea Central do Brasil - Deodoro, onde tais elementos estão
inseridos, de modo a verificar o impacto da ferrovia na paisagem, assim como as
relações estabelecidas ao longo dos anos entre os bairros inseridos nesse recorte.
Desenvolvida na disciplina Arquitetura da Paisagem, ministrada pelos professores
Vera Tângari e Rogério Cardeman no PROARQ/UFRJ, num desdobramento de
pesquisas do Laboratório SEL-RJ da FAU-UFRJ, a análise leva em consideração fatores
relacionados às características de desenho da paisagem, estrutura morfológica,
conflitos sócio-ambientais e padrões de ocupação. Assim, pôde-se identificar os
espaços livres existentes na área e estabelecer dezesseis unidades de paisagem, em
variados graus de uniformidade, e deste modo, assinalar aquelas que mais tem
sofrido com a descaracterização e/ou desaparecimento de seu patrimônio cultural
edificado, fomentando as discussões sobre o tema, numa tentativa de salvaguardar o
que ainda resta da história de parte do subúrbio carioca.
Palavras-chave: Unidades de paisagem; Arquitetura da paisagem; Rio de Janeiro;
Patrimônio cultural edificado.
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Introdução
A cidade do Rio de Janeiro, apresentando ainda áreas vagas à expansão, tem, nos
estudos e diretrizes realizados pela Prefeitura Municipal, incentivado corriqueiramente a ocupação de regiões já densamente ocupadas, modificando as relações
dessas áreas com o resto da cidade, além de transformar a paisagem local (em
grande escala). Como exemplos temos a área central da cidade, que ao longo do
século vinte cresceu sobrepondo-se ao mar (a partir do desmonte dos morros do
Castelo e de Santo Antônio) e também os setores da Zona Norte, região que recebeu as populações moradoras dos morros demolidos no centro.
Como fruto da disciplina Arquitetura da Paisagem, no PROARQ/UFRJ, a análise
aqui apresentada locou-se margeando a linha de trem que corta grande parte da
Zona Norte do Rio de Janeiro, num recorte que abrange dezesseis bairros, entre
São Francisco Xavier e Marechal Hermes, com destaque ao bairros Madureira e
Méier, pólos comerciais e os bairros mais populosos dentro do recorte. A área
em análise insere-se também dentro da chamada Área de Planejamento 3[1] (AP3),
delimitada pela Prefeitura Municipal, conforme Figura 1. A AP3, que corresponde
a apenas 16,6% do território do Rio de Janeiro, concentra quase metade da pop-

Figura 1: Mapa da cidade do Rio de Janeiro com delimitação da Área de Planejamento 3 em azul
escuro e do recorte de estudo em azul claro. Fonte: Grupo SEL_RJ. 2017.

ulação da cidade, 40,2% do total de habitantes, condensando 11.569 pessoas por
quilômetro quadrado (RIO DE JANEIRO, sem data[2]).

A região foco de estudo, carente de análises relacionadas principalmente à formação e consolidação de sua paisagem, é uma das mais densamente ocupadas
na cidade. Com muitos de seus bairros caracterizados como bairros-dormitório, a
Zona Norte do Rio de Janeiro surgiu a partir da instalação de vários engenhos de
cana-de-açúcar, ainda no século dezoito, de propriedade da Igreja Católica, seguidos pela criação da Estrada Real de Santa Cruz, que objetivava o escoamento dos
produtos ali cultivados.

[1]

Área de Planejamento: divisões administrativas feitas pela prefeitura de modo a

descentralizar a administração do município.
[2]

Documento: ____. Anexo Técnico I: Informações Sobre Todas as Áreas de Planejamento -

A partir da chegada da Família Real Portuguesa, em 1808, essas terras tornaram-se
propriedade da Coroa, que, ao expulsar os padres jesuítas, acabou por incentivar

Coordenação Operacional de Atendimento em Emergências (Emergência Presente). Sem data. 82p.

o desenvolvimento da produção agrícola. No final desse século tem início a insta-

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1529762/DLFE-220205.pdf/1.0>. Acesso

lação das linhas férreas, com consequente estímulo ao adensamento das áreas

em 14 março 2018.
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que margeiam os trilhos. Entretanto, a região se consolidou como densamente

A seguir apresenta-se o panorama atual da área selecionada como recorte de es-

ocupada somente a partir das reformas promovidas pelo prefeito Pereira Passos

tudo para, em seguida, com base nessa análise e na visita técnica feita ao local

na área central da cidade, já no século vinte, com a expulsão das camadas mais

durante a disciplina, identificar e mapear as unidades de paisagem existentes.

pobres da população do centro, visando um aspecto mais europeizado da cidade,
fazendo com que essa população migrasse em grande parte para a Zona Norte,
que teve então suas terras parceladas, inserindo-se no perímetro da cidade formal

Eixo São Francisco-Marechal: panorama atual

(FRIDMAN, 1999).

Hoje a Zona Norte do Rio de Janeiro possui amplo sistema de transporte público

No Rio de Janeiro a palavra subúrbio está diretamente relacionada à ferrovia,

trânsito de pessoas, muitas delas que trabalham ou estudam em outras áreas.

como se uma não pudesse ser citada destituída da outra. Assim,

Englobando 86 bairros, a região também concentra grande parte das favelas da

consolidado (entre trem, metrô, ônibus e Bus Rapid Transit - BRT), que facilita o

cidade, com destaque aos Complexos da Maré e do Alemão. Dentro do recorte
A identidade entre subúrbio e transporte ferroviário no Rio de Janeiro
é tão marcante que exige certa atenção com relação ao correto estudo
dessas áreas. Particularmente na cidade [...], não se denomina subúrbio
onde não existe o trem, mesmo que existam e sejam áreas periféricas
dotadas de características próprias ao termo (MENDONÇA, et al., 2016,
p.3-4).

de estudo, que aqui será chamado eixo São Francisco-Marechal, habitam cerca
502.797 pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). A Figura 2 apresenta a inserção dos bairros foco desse estudo na área urbana da cidade do Rio de Janeiro.

A população carioca ao longo dos anos passou a assimilar a palavra subúrbio às
áreas percorridas pela linha férrea, ligando o centro à Zona Norte. Esse emprego
pejorativo do termo acentua ainda mais a atual divisão entre Zona Sul (como
classe alta) e Zona Norte (como média classe média e baixa classe média[3]), mesmo a Zona Sul já tendo sido considerada subúrbio no fim do século dezenove.
Assim, segundo Souza (2010, p. 225 apud MENDONÇA et al., 2016, p. 4) “a elite do
Rio de Janeiro sempre quis se manter distante física e socialmente de negros e
pobres; assim, a cidade se desenvolveu tratando distintamente os moradores dos
bairros de alto e de baixo status”, tanto pelo interesse da classe alta quanto do
poder público.

[3]

As classificações de classes sociais são aqui utilizadas com base no discutido por Kamakura

e Mazzon, no livro Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil (2013), onde são levados

Figura 2: Mapa do recorte de estudo, eixo São Francisco-Marechal, na Zona Norte do Rio de

em conta fatores como regionalização e composição familiar, comprovação de renda declarada e

Janeiro, com delimitação dos bairros. Fonte: Sobreposição elaborada pelos autores em imagem do

renda permanente.

Google Earth, 2017.
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O trecho em análise, seccionado pela linha férrea - esta inserida na parte plana,

Sendo a Zona Norte a mais populosa da cidade do Rio de Janeiro, com um total

entre morros -, apresenta, como já citado, importantes corredores de desloca-

de 2.645.526 habitantes, em vistas de estabelecer um parâmetro de análise da

mento da cidade, que ao mesmo tempo que encurtam distâncias, segregam áreas

região, foi elaborada a Tabela 1 a seguir, para mostrar a distribuição de parte

antes integradas, como acontece com a Linha Amarela e o corredor do BRT. A

dessa população que ocupa os bairros em análise, além da proporção de jovens

Figura 3 apresenta os eixos estruturantes da área, assim como os elementos mais

versus idosos, da média de moradores por domicílio e da proporção de domicílios

marcantes na paisagem e os grandes empreendimentos, vitais para o constante

não-ocupados.

crescimento da região. O Estádio Nilton Santos, remodelado para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, recebeu nesses últimos anos

Tabela 1 - Dados relativos aos bairros no recorte em análise. Fonte: Censo IBGE, 2010.

um investimento de R$ 52 milhões, assim como o Parque Madureira, onde foram

Número
de
habitantes

Proporção Jovens
x Idosos (%)

Média de
moradores
por domicílio

Proporção de
domicílios nãoocupados (%)

8.343

19,1 x 9,9

2,9

10,2

Rocha

8.766

14,5 x 13,9

2,8

9,9

Riachuelo

12.653

14,1 x 14,5

2,8

12,9

Sampaio

10.895

21,5 x 8,7

3,4

8,6

Engenho Novo

42.172

18,5 x 11

3,0

12,3

Méier

49.828

11,4 x 19,3

2,7

10,7

Todos os
Santos

24.646

13,7 x 14,4

2,8

8,6

Engenho de
Dentro

45.540

16,6 x 13,7

2,9

9,1

Encantado

15.021

16,2 x 13

2,9

7,7

investidos R$ 43,5 milhões. Percebe-se também que devido à presença de grandes
morros no entorno da região, há diversas ocupações consolidadas ou em crescimento nas encostas, como explicitado em rosa na Figura 3.

Bairro
São Francisco
Xavier

Figura 3: Mapa dos elementos estruturantes presentes no eixo São Francisco-Marechal, na Zona
Norte do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Piedade

43.378

17,2 x 12,8

2,9

8,5

Quintino
Bocaiúva

31.185

17,7 x 12,4

2,9

10,4

Cascadura

34.456

19,5 x 11,9

3,0

10,5

Madureira

50.106

18,4 x 12,1

3,0

10,8

Oswaldo Cruz

34.040

17,3 x 12,8

2,9

10,4
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Mapeamento das unidades de paisagem
A partir da análise consolidada do eixo São Francisco-Marechal, e da visita orientada à área, este estudo toma como base a metodologia de Montezuma et al. (2014),
onde cada paisagem se caracteriza como um mosaico, no qual um conjunto de
ecossistemas locais apresenta-se uniformemente em determinada área, além da
morfologia ali predominante. Assim, tomando também como base a tese de Tângari (1999), e com a seleção do eixo São Francisco-Marechal - tendo como fator
mais característico a linha férrea que percorre toda a área -, foram destacados
elementos como: tipo de relevo, tipo de edificações, qualidade das edificações
e das vias, arborização, serviços existentes, grandes empreendimentos, espaços

Bento Ribeiro
Marechal
Hermes

43.707

17,0 x 12,9

2,9

9,7

livres, eixos estruturadores, corredores de circulação, entre outros (Figura 4), para
em seguida estabelecer as UPs que caracterizam a região.

48.061

19,7 x 10,9

3,0

7,8

Destacam-se os bairros São Francisco Xavier, Rocha e Riachuelo, como áreas com
menos habitantes e muitos domicílios não-ocupados, e os bairros Engenho Novo,
Méier, Quintino Bocaiúva, Cascadura e Oswaldo Cruz como áreas em que tanto
o número de habitantes quanto o de domicílios não-ocupados é elevado. Tendo em vista tal fator caracterizador, a análise relacionada ao patrimônio cultural
edificado da região se volta ao conjunto dos bairros Rocha, Riachuelo, Sampaio,
Engenho Novo, Méier, Todos os Santos, Engenho de Dentro e Encantado, onde localizam-se a maior parte dos domicílios não ocupados, exemplificados na análise
da Rua Vinte e Quatro de Maio e da Avenida Amaro Cavalcanti, que margeiam o
lado esquerdo da linha do trem, que será apresentada adiante.
O recorte da análise patrimonial buscará mostrar como a categorização em unidades de paisagem (UPs) pode contribuir para o entendimento da degradação e/
ou nível de preservação do patrimônio cultural edificado nessas regiões.

Figura 4: Mapa do recorte de estudo, com levantamento de grandes espaços livres, áreas
impermeabilizadas, favelas, sempre ao sopé dos maciços, e grandes empreendimentos. Fonte:
Elaborado pelos autores, 2017.
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As unidades de paisagem podem ser definidas como o “resultado da apreensão
visual, da antropização, da intervenção humana e como resultado aos processos
de ocupação, uso e apropriação do território” (SAMPAIO et al., 2009). Já Macedo
(2009) caracteriza a paisagem tanto como um produto quanto como um sistema,
ao resultar de um processo social de ocupação e gestão de certa área, que, ao
sofrer modificações ao longo do tempo, reage de forma correspondente, transformando-se.
Vale ressaltar que ao buscar um padrão de unidade de paisagem, não são considerados os limites dos bairros, de forma que uma unidade de paisagem pode prolongar-se ao longo de bairros distintos, assim como entre os dois lados da linha
férrea. Por isso evitou-se, nesse estudo, nomear as unidades de paisagem a partir
do bairro/região de predomínio da mesma, pois o objetivo é exatamente mostrar
que a configuração urbana não se distingue formalmente como as linhas legais
(ou imaginárias) que separam os bairros.
Tendo em vista os grandes morros que circundam a área do eixo São Francisco-Marechal, nota-se a ocupação iniciada nas ruas paralelas à malha férrea, área
mais planificada, estendendo-se, principalmente a partir da década de 1970, em
direção aos sopés dos morros, onde hoje predominam as moradias mais precárias. Com exceção dos dois maiores pólos comerciais presentes, como já citado, no restante da área a ocupação é predominantemente residencial, em grande
parte com edificações em até três pavimentos. A verticalização mais acentuada se
faz presente próxima aos empreendimentos de grande impacto e às áreas dotadas de melhor infraestrutura. Assim, com base nas análises, consolidaram-se dezesseis unidades de paisagem, conforme Figura 5.

Figura 5: Mapa de unidades de paisagem do recorte de estudo. Fonte: Sobreposição elaborada
pelos autores em imagem do Google Earth, 2017.

As UPs foram definidas a partir de quatro eixos principais: A) desenho da paisagem, onde são analisadas as características que conformam a área, o suporte
físico do local, sendo aqui também explicitado os espaços livres existentes; B) estrutura morfológica, que analisa a estruturação do espaço, entre matriz (o que
constitui o local), planos (elementos que configuram a morfologia), pontos (áreas
de destaque, como encontro de vias importantes, centralidades), corredores (eixos
de circulação), fragmentos (aspectos que quebram com a continuidade do conjunto) e transformações temporais, entre marcos naturais e artificiais; C) Conflitos
sócio-ambientais, destacando impasses entre o ambiente construído e o natural,
assim como falta de serviços básicos e violência; e D) Padrões de ocupação (o que
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predomina na área, entre características físicas, tipo de traçado urbano, qualidade

Dessa forma, a seguir busca-se ressaltar a importância da preservação desse pat-

das edificações e tipo de ocupação).

rimônio, ou do que ainda resta dele, em parte do subúrbio do Rio de Janeiro, especificamente no eixo São Francisco-Marechal, foco maior deste estudo. Ressalta-se

Assim, após serem definidas as 16 UPs, priorizou-se aqui a análise das UPS 4, 5, 6,

que as vias aqui selecionadas para análise destacam-se por estarem inseridas em

7 e 9, em cujo estudo relacionado ao patrimônio se insere. Nelas, prevalecem te-

unidades de paisagem fragmentadas, com predomínio de população mais pobre,

cido consolidado, compacto e horizontal, pouca oferta de espaços livres públicos

como na UP5, ou densamente construídas, onde o comércio impõe-se modifican-

de lazer, certo nível de violência, e considerável índice de residências não ocupa-

do o pré-existente, como na UP6.

das, fator este que talvez propicie a degradação do patrimônio edificado existente,
como será exposto à seguir.

Análise do patrimônio cultural edificado por meio das
unidades de paisagem: Rua Vinte e Quatro de Maio e
Avenida Amaro Cavalcanti
São as relações estabelecidas entre o contexto social e o contexto estrutural urbano que configuram o conceito de patrimônio cultural. O vínculo entre sociedade
e monumento se afirma na criação de identidade e na relação de pertencimento
de determinadas sociedades com o meio em que vivem. Para Choay, patrimônio
histórico (ou cultural) é
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:
obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e
produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos. (CHOAY,
1996, p. 11)
O patrimônio cultural hoje deve ser entendido como aqueles elementos que caracterizam sociedades, relações entre o homem e o ambiente construído, que conformaram espaços ou edificações e que representam a essência de determinado
período. Mesmo tendo seu significado alterado ao longo dos anos, o conceito de
patrimônio cultural tem se ampliado de forma a garantir a manutenção e preservação de culturas e destas sobre a sociedade.
472

A linha férrea trouxe consideráveis modificações às áreas por onde foi se expandindo no Rio de Janeiro, assim como pode ser observado em diversas outras cidades, como São João del-Rei e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Junto com a ferrovia chegavam novos moradores, se estabeleciam novas relações destes com
o espaço, surgiam novas ruas, transformava-se a tecnologia construtiva local. E
a cidade foi adentrando o território e se modificando. Foi nesse período, entre
o final do século dezenove e as três primeiras décadas do século vinte, que se
consolidaram edificações características, que hoje fazem parte da história dessas
áreas: a arquitetura eclética.
Tendo surgido na Revolução Industrial, a arquitetura ou estilo eclético visava explicitar a produção em massa, a facilidade de se edificar a partir da escolha dos elementos compositivos das edificações ou até mesmo da fachada frontal como um
todo em catálogos, por encomenda. Traduzia-se no moderno, na nova cidade: das
indústrias e da energia elétrica. Até mesmo os elementos que passaram a compor
as fachadas das edificações buscavam traduzir o poder aquisitivo dos proprietários: grandes palacetes, com platibandas, porões altos e gradis em ferro. Como o
século dezenove foi uma época de grande imigração, muitos dos recém-chegados
ao Brasil buscavam imprimir em suas residências características que remetiam a
seus países de origem, numa miscelânea de influências ao ecletismo.
Foi com a República, entretanto, que a arquitetura eclética se consolida como arquitetura nacional (MUSSI, et al., 2015), principalmente no Rio de Janeiro, que antes era dominado pelo neoclássico da Missão Artística Francesa e da Família Impe-
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rial. A abertura da Avenida Central (atual Avenida Rio Branco), o grande concurso
de fachadas e a reforma de Pereira Passos em 1904 foram as vitrines nas quais o
resto da sociedade passou a se espelhar.
Pautada na simetria e carregada na ornamentação em estuque, a arquitetura
eclética foi adentrando, em menor escala, as zonas mais afastadas da área central
do Rio de Janeiro na primeira metade do século vinte, estimulada pelo avançar
da linha férrea. Foi o que aconteceu na Rua Vinte e Quatro de Maio e na Avenida Amaro Cavalcanti, na Zona Norte da cidade. Infelizmente, como a grande parte desse conjunto edificado tinha função residencial, ao longo dos anos, com as
modificações na forma de se construir e a dificuldade de manutenção da arquitetura eclética, tanto pelo custo elevado quanto pela falta de mão-de-obra especializada, e o desinteresse dos órgãos de patrimônio (criados em meados no século vinte) tanto pela região, quanto pelo tipo de arquitetura (o ecletismo foi por
muitos anos renegado pelos arquitetos modernistas que criaram o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN[4]), a grande maioria dos exemplares desse período na Zona Norte do Rio de Janeiro se perdeu, restando agora

Figura 6: Levantamento de edificações de interesse patrimonial na Rua Vinte e Quatro de Maio.

um pequeno número de edificações, em grande parte descaracterizadas ou em

Fonte: Sobreposição elaborada pelos autores em imagem do Google Earth, 2017.

vias de demolição.
A seguir apresenta-se o levantamento das edificações ecléticas na Rua Vinte e
Quatro de Maio (Figura 6) e na Avenida Amaro Cavalcanti (Figura 7), destacando-se
sempre a quantidade elevada das que encontram-se em péssimo estado de conservação.

[4]
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A esse respeito, conferir RUBINO, 1996; 2002; MOTTA, 1987.
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dos, sua arquitetura depredada, funcionando apenas como um grande corredor
de passagem.

Figura 8: O mesmo trecho da avenida Amaro Cavalcanti em dois momentos: em 1950 e
atualmente. Fonte: Imagem em P&B - Blog Rio Antigo, 2013. Disponível em: <https://rioantigoimagensehistorias.blogspot.com.br/2013/08/engenho-de-dentro-1950.html>. Acesso em 02 ago.
2017. Imagem atual: Google Street View, 2017.

A Figura 9 a seguir deixa claro como a própria população não reconhece a arquitetura eclética como parte da história local: nos imóveis com uso comercial no pavimento térreo, os proprietários preferem esconder o que resta das fachadas das
edificações, com toldos e telhas, acentuando ainda mais a degradação do imóvel
Figura 7: Levantamento de edificações de interesse patrimonial na Avenida Amaro Cavalcanti.

tanto visualmente, quanto em termos de composição e de manutenção, tendo

Fonte: Sobreposição elaborada pelos autores em imagem do Google Earth, 2017.

em vista que ao esconder a fachada do imóvel a mesma não precisa receber manutenção. Quando diferente, a descaracterização começa pelos vãos, com a retira-

Percebe-se a maior presença da arquitetura eclética nas UPS 5 e 9, tanto pela

da das janelas originais e diminuição das aberturas, ou fechamento completo das

extensão das mesmas, quanto pelos fatores que as caracterizam: predomínio

mesmas, como também pode ser visto nos dois casos a seguir.

de residências e área majoritariamente plana, facilitando sua ocupação ao longo
do século vinte. Entretanto, a região decaiu em oferta de serviços e importância
comercial com relação a décadas passadas: grandes instituições faliram ou deixaram a área, e a infraestrutura das ruas piorou, como pode-se notar na Figura 8
a seguir, numa comparação do mesmo ponto da Avenida Amaro Cavalcanti em
dois momentos: na década de 1950, com edificações que se impunham na paisagem, diversos estabelecimentos comerciais e a linha de bonde; e nos dias de
hoje, com várias dessas edificações demolidas, muitos estabelecimentos fecha476

477

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

tuindo aquela sociedade, aquele espaço, de memória, e consequentemente, de
identidade. O autor, ao tratar de objetos, afirma que aqueles produzidos para
determinada época passada, ao serem inseridos na contemporaneidade, drenam
todos seus usos e funções e se reciclam, como “objetos-portadores-de-sentido”
(MENESES, 1992, p. 12).
Assim, por exemplo, todo eventual valor de uso subsistente converte-se em valor
cognitivo, o que, por sua vez, pode alimentar outros valores que o passado acentua ou legitima. Longe pois, de representar a sobrevivência, ainda que fragmentada, de uma ordem tradicional, é do presente que ele tira sua existência. É do
presente que deriva sua ambiguidade (MENESES, 1992, p. 12).
O sentido e a ressignificação dada aos objetos por Meneses podem ser adotados da mesma forma no objeto arquitetônico: quando tratado como elemento
caracterizador de um período, marco da história daquele local, seu valor pode
ser modificado, co-existindo no presente com novos usos, novas perspectivas, e
garantindo sua sobrevivência e perpetuação às novas gerações.

Considerações finais
A análise do recorte espacial da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, principalmente em suas características morfológicas, relação entre área construída e área
livre e transformação do espaço ao longo do tempo, permitiu o entendimento das
Figura 9: Antes e depois na Rua Vinte e Quatro de Maio e na Avenida Amaro Cavalcanti, num

formas de consolidação do eixo da linha férrea durante o século vinte, e ainda o

período curto de tempo. Fonte: Google Street View, 2010; 2011; 2017.

estímulo atual ao crescimento dessa região, já saturada. A partir das informações
levantadas, a categorização da área em unidades de paisagem possibilitou identi-

A perda desse patrimônio remanescente, ao longo dos anos, acarreta também a

ficar as potencialidades e deficiências de cada conjunto, de maneira a servir como

perda de parte da memória da cidade. Segundo Meneses (1992, p. 11), “a memória

base para futuras análises mais detalhadas, tais como levantamento dos espaços

aparece enraizada no passado, que lhe fornece a seiva vital e ao qual ela serve,

livres públicos e privados e percentuais de arborização, por exemplo, além de aler-

restando-lhe, quanto ao presente, transmitir-lhe os bens que já tiver acumulado”.

tar para a necessidade dos órgãos públicos executarem estudos para reavaliar

Dessa forma, ao não preservarmos o que nos resta de significativo de uma época

quais áreas devem realmente ter o adensamento estimulado, evitando consolidar

(no caso em análise, elementos característicos da história local), estamos desti-

regiões que sofrerão, a longo prazo, com a falta de infraestrutura e serviços básicos.
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É interessante notar que as características levantadas acabaram por dividir bairros
ao meio em algumas unidades de paisagem, ou, em outros casos, incluir os dois
lados da linha férrea numa mesma unidade de paisagem, deixando claro que a divisão geopolítica não necessariamente distingue uma região da outra, nem a linha
férrea configura espaços distintos de cada lado da via por onde passa.
As unidades de paisagem definidas possibilitaram também a percepção da urgente necessidade de despertar na população local a importância da preservação
do seu patrimônio, da sua história. A identidade de uma região é a característica
que a distingue das outras e que mantém viva em seus moradores a relação de
pertencimento, e a educação patrimonial pode ser o caminho para um futuro mais
generoso e amigo da história e do patrimônio local.
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RESUMO
A preservação da arquitetura moderna brasileira nos impõe o desafio de
implementar estratégias de conservação que atentem para as qualidades estéticas,
para o emprego de técnicas construtivas e materiais históricos, ou ainda, para as
especificidades de cada edificação. Entre as muitas obras merecedoras de atenção,
a Casa Nadyr de Oliveira, projetada em 1961 na cidade de São Paulo por Carlos
Barjas Millan (1927-1964), chegou até nós como um dos três últimos exemplares
pouco alterados de sua obra. Remanescente da última fase de trabalhos, esta
residência surgiu imersa nas afinidades que Carlos Millan mantinha com as obras
de Le Corbusier no período pós-1945. Idealizada como uma caixa suspensa por
oito pilares à semelhança de uma casa-apartamento, a Casa Nadyr de Oliveira
reuniu em seu projeto e construção alguns elementos da vanguarda do pensamento
arquitetônico e outros experimentais, empregando elementos industrializados e ao
mesmo tempo revelando processos construtivos, conforme as ideias presentes entre
arquitetos do período. Esta residência, que experimentou a pré-fabricação de alguns
componentes, parte deles em canteiro de obras, contou com projetos detalhados
de vários sistemas. Os trabalhos de salvaguarda e conservação desta residência,
sob nossa responsabilidade desde março de 2017, tem-nos permitido vivenciar um
universo particular de questionamentos, elaborações e proposições conservativas.
Com a participação direta dos proprietários, temos atuado para firmá-la como
espaço de estudos, discussões e ações efetivas de salvaguarda e conservação com
a participação e apoio de Instituições, universidades e órgãos preservacionistas,
associando levantamento histórico-arquitetônico à busca por soluções mais
pertinentes e menos invasivas de preservação.
Palavras-chave: conservação, arquitetura moderna, Carlos Millan
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lista), a Casa Nadyr de Oliveira surgiu imersa nas afinidades que Carlos Millan
mantinha com as obras de Le Corbusier no período pós-1945.
Idealizada como uma caixa suspensa por oito pilares à semelhança de uma casa-apartamento, a Casa Nadyr de Oliveira reuniu em seu projeto e construção
alguns elementos da vanguarda do pensamento arquitetônico e outros experimentais, apresentando como características: a circulação horizontal organizada
em torno de um bloco central composto pela caixa de escada e banheiro; o acesso
ao volume suspenso por meio de duas escadas, uma interna de um único lance
reto e outra externa, em caracol; a composição da fachada a caracterizar os compartimentos internos de estar, dormitórios e serviços, em claro contraste com as
empenas cegas, e a laje plana de cobertura a insinuar o uso de um terraço (que
nesta casa acabou não sendo construído).
Integrada também às ideias que circulavam entre vários arquitetos do período,
de utilizar-se de elementos industrializados e ao mesmo tempo revelar os processos construtivos, esta residência experimentou a pré-fabricação de alguns comCasa Nadyr de Oliveira/SP em processo de salvaguarda e conservação. Imagem de Fabio Di Mauro,

ponentes, parte deles no próprio canteiro de obras e empregou materiais sem

março de 2018

acabamento ou que receberam poucas camadas de revestimento.

A preservação da arquitetura moderna brasileira nos impõe o desafio de implementar estratégias de conservação que atentem para as qualidades estéticas,
para o emprego de técnicas construtivas e materiais históricos, ou ainda, para as
especificidades de cada edificação.
Entre as muitas obras merecedoras de atenção, a Casa Nadyr de Oliveira, residência projetada em 1961 na cidade de São Paulo por Carlos Barjas Millan (19271964), chegou até nós como um dos três últimos exemplares pouco alterados de
sua obra.
Remanescente da última fase de trabalhos deste arquiteto (que ofereceu contribuições decisivas para a consolidação do caráter da arquitetura moderna pau-
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concreto e os pré-moldados em relação à caixilharia, por exemplo, diﬁcultaram as
acomodações e ajustes entre esses sistemas construtivos.
Nesta arquitetura exigente em seus detalhes, as tensões geradas por estas dificuldades redundaram numa série de fragilidades e necessidades conservativas que
se agravou quando do afastamento da família de Nadyr de Oliveira, após quase
50 anos de uso.
A oportunidade de conhecer a Casa Nadyr de Oliveira abriu-nos a possibilidade
de refletir sobre os desafios de conservação que se colocam à preservação da
arquitetura moderna paulista, ou ainda, da arquitetura moderna brasileira, reconhecida internacionalmente pela qualidade de suas obras.
Os trabalhos de salvaguarda e conservação desta residência que desde o mês de
março de 2017 se encontram sob nossa responsabilidade tem-nos possibilitado
vivenciar um universo particular de questionamentos, elaborações e proposições.
Esta residência, que no curso de quase sessenta anos, mereceu de seus propriRevista Acrópole, ano 27, n° 317, maio de 1965

etários inúmeros esforços conservativos exigiu-nos, antes de tudo, uma com-

Carlos Millan procurou detalhar, em projeto, alguns sistemas que dariam forma

construtivo, do emprego de materiais, da trajetória de uso e dos caminhos de

à casa: caixilharia, alvenaria, iluminação ou ainda, elementos integrados como

degradação de sua frágil construção, à semelhança de tantas outras edificações

a marcenaria, preocupação que o arquiteto trazia desde quando trabalhou com

modernas.

Rino Levi.

preensão mais apurada das intenções de projeto do arquiteto, de seu processo

Os estudos e reflexões somaram-se a um contato mais íntimo com os testemu-

A busca pela experimentação, tanto no projeto quanto no canteiro, procurando

nhos para estabelecer diretrizes e critérios mais apropriados de conservação,

escapar do conforto da arquitetura tradicional, de soluções consolidadas, exigiri-

optando-se por firmar esta residência como um espaço de estudos e de dis-

am um rigor muito grande no canteiro de obras num período ainda marcado por

cussões preservacionistas, e mais do que isso, como um espaço promotor de sua

processos artesanais, desdobrando-se daí uma série de fragilidades e exigências

própria gestão conservativa.

de ações conservativas mais recorrentes: o concreto aparente, projetado com vigas e pilares exíguos, aqui teve execução precária; a caixilharia de aço, muito exposta à fachada, desenhada com peças de perﬁs reduzidos, para que “pesassem”

Com a participação direta dos proprietários, associamos os esforços (rigorosos,
continuados) de levantamento histórico-arquitetônico à busca por soluções mais

o mínimo na composição; os “encontros” muito justos e secos entre as peças de
488
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pertinentes e menos invasivas de preservação, construídas em meio à cursos e

que foi realizado em julho de 2017 pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo com

atividades com instituições, universidades e órgãos preservacionistas.

apoio da Revista Restauro no interior da Casa Nadyr de Oliveira.

Em paralelo, promovemos ações de salvaguarda e conservação que, até o mo-

Este curso se propôs a estudar estratégias de salvaguarda e conservação da

mento, resultaram na eliminação do jardim da laje de cobertura (excessivo em seu

residência conferindo especial atenção sobre a preservação de alguns de seus

peso e indutor da deterioração da própria laje e vigas de borda); na contenção do

componentes materiais (concreto armado, serralheria e marcenaria integradas

jardim do entorno (para que a casa, que se encontra à venda, recuperasse a visib-

à construção, paisagismo, etc), e sobre sua continuidade de uso, preocupação

ilidade perdida); na recuperação estrutural do concreto aparente; na recuperação

que nos motivou refletir sobre seu posicionamento no mercado imobiliário. As

da caixilharia em aço (com correções minimamente invasivas); na limpeza, troca

atividades contaram com exercícios de levantamento métrico-arquitetônico, diag-

de vidros e na pintura da casa.

nóstico com técnicas não destrutivas e identificação das manifestações patológicas a fim de subsidiar soluções de projeto centradas na conservação do imóvel.

Norteados pelo respeito à integridade da casa em seus elementos de projeto, nos

Também foi objeto do curso a análise de procedimentos legais e outros necessári-

deparamos, nesta residência, com dois outros desafios, além da preservação do

os à preservação da edificação.

objeto arquitetônico: inseri-la no mercado imobiliário e adequá-la ao morar contemporâneo. Os estudos e discussões realizadas em seu interior vêm indicando a

O curso elegeu como público estudantes e profissionais de arquitetura, engen-

necessidade de criar um anexo que interfira o mínimo possível com a leitura da

haria, conservadores, restauradores de bens imóveis e técnicos de edificações

“caixa suspensa”, assim como de estabelecer um novo fecho frontal com a rua e

definindo como pré-requisito conhecimentos básicos de Desenho Técnico e/ou

de introduzir equipamentos modernos na cozinha, entre outros.

AutoCad.

DESAFIOS DE PRESERVAÇÃO

As atividades tiveram início com uma apresentação do arquiteto e especialista

As preocupações de conhecer um bem edificado em seus aspectos e elementos

tempo, abordando com detalhes aspectos do projeto e da obra. No período da

mais singulares; de compreendê-lo em seu tempo; de identificar os desafios pre-

tarde, a proprietária Delma de Oliveira Machado compartilhou referências de

servativos e de propor estratégias conservativas viáveis, adquiriram contornos

cinquenta anos de vivência na residência, atentando para as ações conservati-

mais claros nos percursos de salvaguarda e conservação da Casa Nadyr de Olivei-

vas que mobilizaram sua família, bem como para os desafios contemporâneos

ra.

de preservação e sustentação da residência. Seu depoimento se fez complemen-

Prof. Ms Sergio Matera (USJT), que tratou da arquitetura de Carlos Millan em seu

tado pela análise de dois especialistas na comercialização de imóveis históricos
Na intenção de aprofundar estes estudos e discussões preservacionistas numa

contemporâneos, os agentes imobiliários Matteo Gavazzi e Felipe Grifoni, da Imo-

perspectiva integrada com a identificação das soluções mais pertinentes e menos

biliária Refúgios Urbanos.

invasivas de preservação, propusemos e coordenamos em conjunto com a arquiteta restauradora Vanessa Kraml, o curso livre Procedimentos para a Salvaguarda de

Em prosseguimento, o curso recebeu a Profa. Dra. Fabiana Lopes de Oliveira (FAU-

uma Residência Moderna: Casa Nadyr de Oliveira/arq. Carlos Millan (42 horas),

USP), o arquiteto Juca Pires (Pires, Guardia e Giovanetti) e o técnico em recuperação estrutural José Carlos de Almeida (JJE) para tratar das características, man-
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ifestações patológicas, diagnóstico não destrutivo e possibilidades de pequenas
intervenções para a conservação do concreto.
O quinto tema abordou os materiais, características e uso de madeiras no mobiliário integrado (projetado por Carlos Millan); a atividade foi conduzida por
Gerson de Amorim Oliveira, marceneiro experiente no trato do restauro de edificações históricas.
O sexto tema, centrado nas caixilharias metálicas, abordou o conhecimento do
funcionamento e as possibilidades de intervenção conservativa atentando para as
características e manifestações patológicas das esquadrias de aço da Casa Nadyr
de Oliveira. Os trabalhos estiveram a cargo do serralheiro Marcio Rodrigo Sartori,
da Amadri Comércio de Esquadrias.
O sétimo tema tratou da Casa Nadyr de Oliveira à luz de questões legais, buscan-

Curso “Procedimentos para a Salvaguarda de uma Residência Moderna: Casa Nadyr de Oliveira/

do-se compreender e avaliar as bases de enquadramento legal desta edificação. A

arq. Carlos Millan”, julho de 2017. Imagem: Vanessa Kraml

atividade foi conduzida por Fabio Di Mauro e Vanessa Kraml.
O oitavo tema buscou compreender e analisar os jardins históricos, atentando
para as especificidades da Casa Nadyr de Oliveira; as atividades foram conduzidas pela arquiteta paisagista Patrícia Akinaga e pelo arquiteto paisagista Marcelo
Kubo. Numa perspectiva complementar, o engenheiro agrônomo Vicente Tundisi
(Ambiente Legal) abordou o tema com atenção sobre os aspectos práticos e legais
do cuidado e manejo da vegetação desta residência.

Os alunos foram convidados, também a realizar levantamentos métrico-arquitetônicos e a participar de atividades de prospecção cromática, diagnóstico do
estado de conservação, patologias e mapeamento de danos. Os trabalhos foram
conduzidos pelos arquitetos Fabio Di Mauro e Vanessa Kraml.
Com duração de duas semanas (segunda a sábado), este curso promoveu - em
caráter permanente e com o envolvimento de todos os docentes e alunos - discussões centradas na salvaguarda e conservação da Casa Nadyr de Oliveira.

SALVAGUARDA E CONSERVAÇÃO
Em paralelo e com a participação direta dos proprietários, temos conduzido há
cerca de um ano, um amplo conjunto de ações de salvaguarda e conservação.
As atividades tiveram início em março de 2017 e desde então elas abarcaram:
a limpeza da casa e do jardim do entorno, com a retirada dos muitos objetos
deixados pelos moradores; a recuperação do movimento das janelas e persianas
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para permitir novamente a aeração; a retirada do jardim da laje de cobertura - a

representava uma sobrecarga muito maior do que o previsto; situação que se

sobrecarga nesta laje excedia em muito o especificado pelo projeto estrutural e a

agravava com a absorção da água da chuva. Durante as chuvas fortes observamos

umidade e a ação das raízes vinham danificando a integridade da laje e vigas de

que as duas gárgulas eliminavam pouca água, o que indicava que o jardim absor-

borda; recuperação estrutural para preservar o concreto armado de suas várias

via grande parte dela, aumentando ainda mais a sobrecarga. As raízes, da mesma

manifestações patológicas e corrigir os pontos reparados incorretamente no pas-

forma, representavam um risco enorme para a integridade e conservação da laje,

sado; a recuperação da caixilharia; a recuperação parcial da movelaria integrada;

para a argamassa de capeamento e, em especial, para as vigas de borda.

a limpeza e preservação das fachadas e mais recentemente a pintura da casa. No
propósito de registrar os primeiros resultados, apresentamos um breve e inicial

Para remover o jardim, em abril de 2017, as plantas foram inicialmente cortadas

relato.

com facão, os troncos com picareta e enxada, e o substrato e o emaranhado de

CONSERVAÇÃO DA LAJE
A laje nervurada de concreto armado da Casa Nadyr de Oliveira foi fundida in loco
conforme nos revelou os desenhos das formas e das armaduras guardados pela
FAU-USP; não nos foi possível, entretanto, obter informações de como ele foi executado. Os vazios internos das formas, muito provavelmente, foram feitos com
bloco cerâmico, procedimento usual à época e empregado na casa Roberto Millan;
por estarem revestidos de argamassa, nós optamos neste momento não realizar
uma prospecção. Acreditamos também que os nichos das luminárias tenham sido
feitos com elementos pré-moldados de concreto, a considerar os existentes e
visíveis na casa Roberto Millan. Diferentemente da casa Nadyr de Oliveira, aquela
não recebeu revestimento de argamassa na face inferior das lajes.
Quando iniciamos os trabalhos de conservação, encontramos a laje completamente tomada por um jardim muito vigoroso e praticamente impenetrável, composto por euphorbias (coroas de cristo), sansevierias (espada de são Jorge), agaves,
etc. O substrato compunha-se de terra misturada ao seixo rolado (proteção térmica e acabamento usualmente utilizado na época) e às raízes das plantas, que formava um emaranhado muito denso. E apesar de o jardim se integrar à história da
casa (ainda que não tendo sido projetado), nós tomamos a decisão de removê-lo,
em razão do excesso de peso que ele representava. A previsão de sobrecarga da
laje, de acordo com o projeto estrutural, seria de 150 kg por m². Somente o jardim
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raízes foram retirados com picareta e carrinho de mão, num trabalho bastante
moroso que durou 7 dias.
Retirada a vegetação e o substrato, iniciamos um monitoramento regular que nos
permitiu constatar o aparecimento de quaisquer fissuras notáveis entre a laje e as
paredes do pavimento superior. Estas observações nos permitiram supor que as
deformações pós retirada do jardim haviam sido desprezíveis. Não registramos,
também, nenhum vazamento no interior da casa e assim decidimos adiar qualquer
prospecção e reparo na impermeabilização, no capeamento e na condução das
águas para as duas gárgulas (uma na fachada posterior e outra na fachada lateral
direita). A drenagem de águas pluviais apresenta-se razoável, com poucos locais
de empoçamento, ainda que a argamassa do capeamento apresente vários pontos de desagregação. Várias peças da armadura e concreto no trecho invertido das
vigas de borda precisaram ser recuperadas.
O contato mais próximo com a estrutura de concreto nos permitiu observar que
o trabalho de concretagem da laje durante a construção fora bastante falho,
questão que somada à exiguidade das peças especificadas em projeto acabou por
resultar no pouco cobrimento da armadura. Alguns trechos das vigas chegaram
a ficar sem recobrimento algum de concreto, logo após o término da obra. Outro
detalhe observado, diz respeito aos sulcos longitudinais feitos na parte inferior
das vigas de borda tanto da laje de cobertura, quando da laje do piso superior.
Aparentemente pensados com a função de pingadeiras, não conseguem exercer
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esta função devido ao seu desenho incorreto, assim a água de chuva que escorre

lisos em látex acrílico para exterior na cor branco neve; os elementos vazados de

pelas fachadas é levada aos fundos de laje. Faz-se necessário estudar a confecção

concreto devem ser limpos, escovados e, se possível receber seladora acrílica para

e instalação de uma peça metálica com desenho adequado para desempenhar

proteção de sua armadura em aço e ser pintados em tinta látex acrílica para exte-

esta função.

rior em tom ocre da marca Suvinil L084. Esta cor foi a mais próxima que encontra-

CONSERVAÇÃO DAS FACHADAS

mos dentre as cores existentes nas prospecções realizadas nesta casa, na amostra
colhida na casa D’Elboux e na cor que vimos em visita à casa Roberto Millan. Existem vários trechos de argamassa solta entre os elementos vazados e o peitoril
metálico da caixilharia que precisam ser removidos e refeitos. Eventualmente, a
parte inferior destes peitoris deverá ser vedada com mastique. A sua fixação tem
falhas o que causa desnivelamentos, influenciando a movimentação das janelas
de correr. Os caixilhos foram revisados e os vidros trocados.
A fachada lateral esquerda, dos dormitórios, é composta por persianas de enrolar
cujas caixas se acham protegidas externamente por placas de concreto pré-moldados; abaixo estão bancada e gaveteiros, e na parte inferior, junto ao piso, os
basculantes que permitem uma ventilação alternativa. Quanto à conservação, as
janelas de correr dos dormitórios foram recuperadas e estão funcionando bem.
Seus vidros foram trocados, os basculantes inferiores tiveram as placas de madeira compensada (pintadas de azul) removidas e trocadas por vidro, devido ao
seu precário estado de conservação. Estes apresentavam sua espessura superior
à dos perfis metálicos (aos quais se achavam parafusados) e estavam danifica-

Estado de conservação da Casa Nadyr de Oliveira antes dos trabalhos de salvaguarda e

dos em todo o perímetro. A peça em “L” de concreto aparente que contém os

conservação. Imagem: Fabio Di Mauro

gaveteiros foi recuperada com a remoção das partes soltas, proteção das arma-

As fachadas da Casa Nadyr de Oliveira espelham o uso e o programa do interior
da residência; cada um de seus trechos recebe o tratamento que corresponde ao
que podemos ler em planta.
A fachada posterior, da sala, tem uma tipologia determinada: janelas de correr
com folhas grandes, bancada e elementos vazados de concreto precedidos de
caixilharia basculante que permite uma ventilação alternativa. Quanto ao estado
de conservação, ela necessita de repintura completa: os trechos da massa texturada, lançada através de peneira, devem ser pintados em cal branco; os trechos
496

duras e a recomposição do concreto. Há necessidade de se verificar o caimento
do peitoril externo sob as ventilações inferiores. A argamassa está solta em vários
pontos e muito permeável, absorvendo água de chuva e umedecendo os tacos
do piso dos dormitórios. As persianas de enrolar, feitas de lâminas de madeira,
foram postas em funcionamento, trocadas as suas fitas, revisados os mecanismos
de enrolar e lubrificadas as guias metálicas, onde elas correm. Deverão ser lixadas
manualmente, removidos todas as tintas antigas, aplicado stein na face exterior e
depois esmalte sintético acetinado de cor azul, a definir. A persiana esquerda no
dormitório do fundo apresenta um ponto de desgaste mais profundo de parte das
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lâminas de madeira que deverão ser substituídas. As placas externas de concreto

a cozinha da sala. Esta fachada foi lavada com detergente neutro, escovada e re-

pré-moldado destas janelas e que escondem aos mecanismos de enrolar das per-

cebeu duas demãos de cal da marca Votoran. A fissura à direita foi preenchida

sianas, deverão receber, nas frestas inferior e superior, elementos que impeçam a

com argamassa de água e cal e se mantém estável; aquela à esquerda também

entrada de insetos e sujidades.

foi preenchida com a mesma argamassa, mas parte dela ainda apresenta fissura
aberta. Este procedimento nos pareceu menos invasivo. Evitamos o uso de resina

A fachada frontal, dos serviços, talvez a mais interessante da casa, faz referência
a uma composição de arte concreta num jogo de retângulos, texturas e cores.
Elementos vazados de concreto e uma porta metálica definem a área de serviço;
a cozinha se define pela alternância de caixilhos, armários e bancada, além de um

acrílica, por enquanto.

CONSERVAÇÃO DAS JANELAS

trecho cego de massa texturada que complementa o conjunto. Quanto ao estado

As janelas de aço da casa Nadyr de Oliveira apresentavam, em vários casos, cor-

de conservação, encontramos o trecho cego, com textura em argamassa em esta-

rosão e mal funcionamento (ou não funcionamento). Todas foram revisadas,

do regular; as massas se revelaram firmes, a pintura a cal foi refeita (duas demãos

várias tiveram algumas de suas peças trocadas e outras foram refixadas na al-

de cal hidratada da marca Votoran), mas dois problemas nos chamaram atenção:

venaria (caso da cozinha). Alguns peitoris das janelas dos dormitórios foram in-

a presença de uma leve fissura provocada pela oxidação da tubulação elétrica

tegralmente substituídos. A maioria dos vidros foi substituída ou reaproveitada

do dormitório anexo (que precisa ser monitorada pelo lado externo, valendo ob-

de peças maiores. O caixilho fixo do hall de entrada, que apresentava um abau-

servar que, por ora, ela se acha calafetada com pintura a cal); e a presença de

lamento e vários pontos de corrosão, foi solto da fixação no piso, reaprumado, a

uma fissura horizontal no encontro da parede com a laje inferior. Por esta fissu-

tinta de toda a parte inferior foi retirada, a peça protegida e repintada com zarcão.

ra, provavelmente, tem penetrado água, causando a umidade que aparece junto

Os vidros foram recolocados e optou-se por não refazer a fixação da parte inferior

ao rodapé do dormitório. Já a escada marinheiro removível de acesso à laje de

com argamassa, mas somente colocar insert e mata-junta metálico nos lados in-

cobertura, no curso do tempo, danificou um pouco a textura de argamassa. As

terno e externo, evitando assim absorção de água do piso por capilaridade.

opções que identificamos são: a sua eliminação e proposição de um outro acesso
à laje com refazimento da textura ou o estudo de uma peça metálica em aço fixada à parede para servir de batedor. A porta metálica externa da área de serviço

CONSERVAÇÃO DO MOBILIÁRIO INTEGRADO

apresentava pontos de corrosão na parte inferior e recebeu um enxerto de uma

O mobiliário fixo da Casa Nadyr de Oliveira foi, antes de tudo, limpo e após um

nova peça de aproximadamente 25 cm de altura. Apresentava várias ranhuras que

diagnóstico atento, identificamos que, no geral, as folhas de madeira embuia apli-

foram calafetadas, e está sendo repintada em zarcão da marca Coral, assim como

cadas sobre os compensados se achavam muito deterioradas e soltas, em espe-

todas as demais peças em aço da casa.

cial, quando próximas das janelas, sendo recomendável substituí-las por um outro

A fachada lateral direita é uma empena cega feita de argamassa texturada, lançada através de uma peneira e pintada a cal. Ela apresentava duas fissuras verticais,
uma à direita provavelmente causada pela oxidação de conduíte elétrico na sala
e outra à esquerda causada pelo pressionamento sobre ela, da parede que divide
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material: pelo granito, no caso dos tampos junto às janelas da sala. Estes tampos
além da deterioração das folhas, estão com o compensado comprometido. Apesar
de as janelas dos dormitórios contarem com um pequeno beiral, estes não foram
suficientes para proteger os tampos dos gaveteiros junto a elas da chuva e do sol.
Aqui talvez valesse tentar substituir as folhas, aplicar verniz de qualidade e tampo
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de vidro protetor, para garantir o mais possível a integridade estética deste belís-

ta ocasião, a obra de Carlos Millan se fez articulada aos trabalhos Paulo Mendes

simo conjunto. Será necessário atentar para a perfeita vedação destes tampos e

da Rocha, Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Marcos Acayaba e Lina Bo Bardi. Esta

as paredes. Os puxadores metálicos necessitam, provavelmente, ser cromeados

edição do Momo Tour possibilitou o contato de cerca de setenta estudantes, ar-

novamente.

quitetos, estudiosos e especialistas em arquitetura moderna e sua preservação,
valendo observar que em todas as ocasiões, as visitações contaram com um rela-

Algumas portas dos armários dos quartos, os gaveteiros dos dormitórios, o móvel

to minucioso do projeto de salvaguarda e conservação que se achava em curso,

de TV e som da sala apresentam infestações brandas de cupim e/ou broca, e, em

preocupando-nos em partilhar com os visitantes, as proposições, os resultados e

data próxima, há de se fazer tratamento.

os percursos de alargamento de entendimento que as mesmas práticas preserva-

Além da conservação das madeiras se mostra necessário a colocação de uma
proteção interna eficiente nas janelas da sala: uma persiana ou o rolô. No passado, talvez, a casa tenha contado com uma persiana de alumínio. Hoje poderíamos
adotar um rolô de tecido sintético ou uma persiana vertical de alumínio (possivelmente na cor branca).
No presente momento, as portas externas dos armários dos dormitórios foram repintadas de esmalte sintético acetinado branco e os gaveteiros receberam verniz
acetinado.

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO
No segundo semestre de 2017, após cinco meses de atividades de salvaguarda, de
levantamentos histórico-arquitetônicos, trabalhos prospectivos, estudos interdisciplinares e ações propriamente conservativas, a Casa Nadyr de Oliveira se abriu
para as visitações, recebendo desde então diversas visitas técnicas universitárias
e eventos.
Entre as atividades centradas em sua valorização, a residência participou em agosto de 2017, da Jornada do Patrimônio, evento organizado pelo Departamento de
Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo (DPH-PMSP); por dois dias (19 e
20), a casa foi visitada por 73 pessoas. Numa perspectiva semelhante, em 14 de
outubro de 2017, a Casa Nadyr de Oliveira integrou o circuito de visitação a edificações modernas paulistanas promovido pelo V Seminário DOCOMOMO SP e nes500

cionistas tem-nos oferecido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Casa Nadyr de Oliveira foi projetada em 1960/1961 por Carlos Barjas Millan (São
Paulo, 1927-1964), arquiteto que ofereceu contribuições decisivas para a consolidação do caráter da arquitetura moderna paulista, nas palavras de Monica Junqueira de Camargo, e foi marcado pelas afinidades com a arquitetura americana
(Frank Lloyd Wright, Richard Neutra) e com as obras de Le Corbusier no período
pós 1945. Esta residência, remanescente de sua última fase de trabalhos e que
permanece praticamente inalterada, é manifestação expressiva de seu profundo domínio da construção aliado a uma busca exaustiva pela simplificação das
soluções.
Na atualidade, esta residência – que se encontra à venda – abriga atividades de
caráter conservativo, centradas em associar estudos mais atentos (dos processos
construtivos, emprego de materiais, trajetória de uso, percursos de degradação)
às iniciativas de identificação de manifestações patológicas e as correções
necessárias.
A intenção de transformar a Casa Nadyr de Oliveira num objeto concomitante
de estudos, proposições e ações preservacionistas nos abriu possibilidades inestimáveis de articular campos distintos de conhecimento, sempre numa perspectiva propositiva. A reunião de estudos mais atentos dos processos construtivos,
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às iniciativas de diagnóstico das manifestações patológicas e promoção das correções necessárias, sempre com atenção nas mínimas intervenções.
Há cerca de um ano, temos trabalhado para firmar esta residência como um espaço teórico e prático de salvaguarda e conservação centrado em sua própria
preservação, valendo observar que, por força destes trabalhos conservativos, este
imóvel indicado como ZEPEC pelo atual Plano Diretor da Cidade de São Paulo foi
tombado pelo CONPRESP em março de 2018.
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RESUMO
O presente artigo busca entender o papel da arquitetura na formação da identidade
social de uma comunidade e como as intervenções na paisagem podem afetar a
imagem e a memória da cidade. Para tanto, será analisado o caso da cidade de
Serafina Corrêa, localizada no interior do Rio Grande do Sul, numa região cujo
processo de formação e transformação sofreu influência significativa, sobretudo,
do fluxo migratório italiano. Na década de 1990, Serafina Corrêa passou por uma
série de intervenções urbanas. Dentre essas intervenções está a realizada no eixo
central da cidade, denominado Via Gênova, por meio da construção de réplicas de
monumentos históricos da Itália, a exemplo do Coliseu Romano e da Villa Rotonda,
do importante arquiteto italiano do século XVI Andrea Palladio, numa alusão à
terra mãe dos colonizadores. Nesse sentido, pretende-se compreender o papel da
arquitetura na construção da identidade da população de Serafina Corrêa, bem como
analisar como as intervenções realizadas estimulam as percepções e interferem na
paisagem cultural da cidade. Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica e pesquisa
documental em leis, decretos e notícias publicadas em jornais e em meio eletrônico,
além de visitas in loco. Pretende-se, com este estudo, mostrar não somente que a
paisagem cultural e o patrimônio arquitetônico de influência italiana representam a
cultura da imigração na região, mas também que podem desempenhar importante
papel nas requalificações urbanas, empregando elementos que já estão presentes no
ambiente urbano e que fazem parte da imagem coletiva e da história da cidade.
Palavras-chave: Paisagem cultural; Arquitetura cenográfica; Patrimônio; Fluxos
migratórios; Serafina Corrêa.
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Introdução
A paisagem cultural manifesta as sucessivas mudanças ocasionadas – no tempo
e no espaço – pela relação entre homem e natureza por meio da arquitetura, do
urbanismo e das diversas formas de apropriação do espaço. Expressa ainda, o
modo de vida de uma comunidade e os seus traços culturais, reafirmando assim,
a identidade social da população. O processo de globalização e o atual modelo
econômico neoliberal colaboram significantemente no processo de homogeneização da sociedade que tem como uma de suas consequências, a redução da
diversidade cultural, que acaba, muitas vezes, por gerar uma supervalorização
do novo. Tal fato contribui consideravelmente para a eliminação dos chamados
“vestígios do passado” nas concepções contemporâneas de planejamento urbano
(NÓR, 2010, p.27).
Em contrapartida, a velocidade das mudanças vivenciadas pela sociedade e a consequente perda de valores, de referências e de símbolos faz com que, desde as
últimas décadas do século XX, ocorresse uma revalorização do local, do singular,
das tradições e da história (CASTELLO, 2000; NÓR, 2010). Concomitante a esta demanda social pelo retorno às raízes, há uma tendência de práticas pós-modernas
de intervenções urbanas caracterizadas por empregar elementos da memória cultural na revitalização e renovação de áreas tidas como estagnadas, geralmente
localizadas nas zonas centrais e/ou mais antigas das cidades. Para Castello (2001),
tal processo ocorre basicamente de duas maneiras: pelo emprego de elementos
que já estão presentes no ambiente urbano e que fazem parte da imagem coletiva e da história de determinada cidade; e pela inserção de ícones na paisagem
urbana que possuam alguma relação com a memória local, criando cenários que
afastam o usuário da realidade e acabam por criar percepções ilusórias. É por este
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Grande do Sul, numa região colonizada, sobretudo, por imigrantes italianos e que
guarda traços marcantes desta ocupação na paisagem. A cidade passou por uma
série de intervenções urbanas na década de 1990, onde foram implantas réplicas
de monumentos históricos da Itália em um eixo central, denominado Via Gênova, numa alusão à terra natal de seus ancestrais. Pretende-se aqui, compreender
o papel da arquitetura na formação da identidade social de uma comunidade e
como as intervenções na paisagem podem afetar a imagem e a memória de uma
cidade. Num segundo plano, procura-se também abordar questões relacionadas
à noção e delimitação conceitual de paisagem cultural, bem como à construção de
cenários e à mercantilização da paisagem como políticas urbanas.
Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema da paisagem cultural fundamentada em autores como Bielschowsky (2016), Figueiredo (2014), Nór
(2010), Castriota (2007; 2013) e Hall (2005), bem como sobre o processo de formação e transformação de Serafina Correa, com base nos estudos desenvolvidos
por Castello (2000; 2001) e De Biase (2001), além de pesquisa documental em
documentos oficiais, como leis, decretos e Cartas Patrimoniais, encontrados em
arquivos públicos da cidade e nacionais. Paralelamente foram realizadas visitas
in loco para registro fotográfico e observação sistemática (GERHARDT e SILVEIRA,
2009), onde a pesquisadora pode ter um contato mais próximo com o objeto de
estudo, utilizando dos sentidos para a apreensão de determinados aspectos do
cotidiano da comunidade.
Assim, este artigo abarca o aporte teórico que trata da paisagem cultural e da
evolução do conceito de patrimônio no decorrer do século XX a nível mundial,
como também aborda o uso de elementos da memória da cidade em projetos
urbanos, que introduzem as análises sobre a cidade objeto de estudo.

viés que residem as questões que impulsionaram e justificam a realização deste
estudo.
Nesse sentido, o presente artigo tem como objeto de análise a zona central de Serafina Corrêa, uma cidade de pequeno porte localizada no norte do estado do Rio
506
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al e o patrimônio natural, até então interpretados e abordados separadamente
(CASTRIOTA, 2013). A categoria foi reconhecida, primeiramente, em 1992, na 16ª
sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizado em Santa Fé, Novo México
(EUA). Esta nova perspectiva busca preservar a interação entre o homem e o seu
ambiente natural, a paisagem e as relações sociais nela desenvolvidas e, segundo
Castriota (2013), representa uma importante contribuição à questão do desenvolvimento sustentável, pois envolve as próprias comunidades. Para Figueiredo
(2014, p.01), sustentabilidade no âmbito das políticas patrimoniais implica na
preservação do patrimônio de forma interdisciplinar e interinstitucional, considerando-o um recurso ao desenvolvimento e respeitando seu significado e papel
na comunidade, para que assim se desenvolva o seu sentido social e de cidadania
na construção de um futuro mais igualitário, visando o “direito à memória e à diversidade cultural”.
Nesse sentindo, a Recomendação R(95)9 do Conselho de Ministros da Europa, de
1995, preconiza que o conceito de paisagem cultural possui uma natureza multidisciplinar, por isso sua conservação deve ser dar por meio de políticas abrangentes, que contemplem as relações intrínsecas entre as abordagens históricas, culturais, arqueológicas, sociais, econômicas, antropológicas, ecológicas e estéticas
de determinado território.
No Brasil, o IPHAN estabeleceu em 2009 o instrumento da Chancela da Paisagem
Cultural Brasileira. Conforme a Portaria Iphan nº 127/2009, que regulamenta essa
chancela, a “Paisagem Cultural Brasileira é 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”. Ao contrário do tombamento, que imprime restrições e visa as permanências, a chancela
considera o caráter dinâmico das manifestações na paisagem. A dificuldade em se
conservar a paisagem cultural reside justamente no fato dela ser dinâmica e viva,
pois, dependendo do caráter da mudança, ela pode ser comprometida/ameaçada.
Dessa forma, a sua preservação requer um diálogo entre os múltiplos agentes, em
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uma gestão integrada que harmonize os interesses econômicos, culturais, ecológi-

com a intenção específica de estimular determinada percepção. Sobre esse se-

cos e sociais (BIELSCHOWSKY, 2016).

gundo enfoque, Castello (2001) afirma que:

Em se tratando da paisagem urbana, especialmente na sua área central e/ou
histórica, esta guarda fatos e referências que expressam a cultura e conformam
a memória da cidade, desde a sua fundação até o tempo presente. Com o passar
do tempo, a cidade passa a acumular elementos em seus espaços percebidos pelos indivíduos com algum significado e, quando esse significado se torna coletivo,
tornam-se referências, dando origem às estruturas referenciais da cidade (LYNCH,
1997; CASTELLO, 2000). Ademais, ao atribuírem significados a certos espaços urbanos, os moradores acabam por definirem seus lugares na cidade. Lugar, de
acordo com Augé (1994), é o espaço onde se expressam e se afirmam os valores
sociais e culturais de uma população e onde se materializa a sua identidade simbólica.
Castello (2001) afirma que, para fins de projeto urbano, uma articulação bem
planejada dos lugares públicos na estrutura da cidade possui papel fundamental
na urbanidade. Assim, o projeto do lugar torna-se uma diretriz básica a ser buscada pelo desenho da revitalização urbana, com a memória coletiva da cidade
servindo, em muitos casos, como marketing urbano na gestão da cidade contemporânea. Tal associação com a memória do lugar “assume posição tática como
elemento instrumental para a projetação urbanística, já que se torna no compo-

Lugar, nesse urbanismo, não é mais uma realidade: é uma fantasia
materializada, onde a ação projetual tende a obliquamente gerar
lugares mais próprios de uma meta-realidade, oferecendo imagens que
transcendem a realidade enfadonha do cotidiano das cidades. Ou seja,
tende a um ‘meta-urbanismo’ (CASTELLO, 2001, p. 07).
Observa-se comumente que, em muitos desses casos, a paisagem cultural é utilizada como recurso socioeconômico empregado no desenvolvimento local. Por
se tratar de um recurso não-renovável, esse uso deve ser planejado de forma que
o seu caráter peculiar e a sua integridade sejam preservados. Contudo, tais práticas muitas vezes acabam por transformar a paisagem em mercadoria, num objeto
de consumo, fazendo com que se percam os seus reais significados.
David Harvey (2005) cita Barcelona como um exemplo dessa transformação da
cidade em um espetáculo para turistas. Segundo o autor, Barcelona apostou em
seu capital simbólico para entrar na lista das proeminentes cidades europeias, por
meio do realce dado aos aspectos relacionados à tradição catalã e do marketing
em torno das realizações artísticas e arquitetônicas de seus célebres habitantes,
a exemplo de Gaudí.

nente ativo do cenário urbano assim projetado” (CASTELLO, 2000, p.12). Esse novo

No Brasil, muitas cidades utilizam elementos da memória dos lugares nas inter-

interesse pelo local, com um certo fascínio pela mercantilização da cultura e da

venções urbanas. Porém, há casos em que essa prática chega próxima à disney-

peculiaridade, manifesta-se em contraponto à tendência homogeneizadora do at-

ficação, como na cidade gaúcha de Gramado, onde há a tentativa de reproduzir

ual processo de globalização (HALL, 2005).

as paisagens urbanas dos Alpes Europeus. A disneyficação de um lugar se ref-

Como já foi dito anteriormente, há dois enfoques pertinentes nos projetos de intervenções urbanas que fazem uso de referências da memória do lugar: um utiliza, nas intervenções, elementos de valor cultural e patrimonial já presentes na
paisagem urbana, de maneira a estimular mais intensamente a percepção dos
usuários; o outro enfoque está relacionado à implantação de ícones no ambiente

510

ere à transformação deste em um ambiente para a espetacularização de turistas,
onde o patrimônio cultural passa por um processo de artificialização, diminuindo seu contexto social a favor de uma apresentação mais estética e mais facilmente comercializada (PAIVA, 2015). Essa prática também se mostra presente em
pequenos centros interioranos, a exemplo de Serafina Corrêa, no Nordeste do Rio
Grande do Sul, objeto deste estudo e que será tratado a seguir.
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A construção de um cenário
Kevin Lynch afirma em seu livro A Imagem da Cidade (2011) que as pequenas cidades são, muitas vezes, privilegiadas por possuírem um ambiente belo, uniforme
e agradável. Por isso, a maior parte da população americana, que vive nas caóticas
grandes cidades, relaciona a qualidade ambiental às cidades vistas em breves visitas de férias e/ou na condição de turistas. Nesses casos, o turista busca suprir seu
cotidiano rotineiro na autenticidade das referências culturais vivida pelos moradores desses lugares (PAIVA, 2015).
No Brasil, segundo Paiva (2015), muitas das comunidades quilombolas, caiçaras,
indígenas e de imigrantes apresentam suas heranças culturais como distintivos
de identidade, almejando reconhecimento social e valorização de sua cultura. Um
desses casos é a cidade gaúcha de Serafina Corrêa, situada em uma região colonizada em grande parte por imigrantes italianos, os quais imprimiram sua marca
na paisagem e influenciaram diretamente na construção da identidade de seus
moradores. Para melhor compreender essa influência, faz-se pertinente uma elucidação sobre os fluxos migratórios na região.
A partir do século XIX, o estado do Rio Grande do Sul teve parte de seu território
ocupado por migrantes advindos de diversas partes da Europa, principalmente da
Alemanha e da Itália. A vinda desses europeus para o estado provocou grandes
transformações no seu panorama cultural, sendo um importante indicador da
formação do território gaúcho; o que, segundo Figueiredo (2015, p.01), “permitiu
a formação de lugares distintos, paisagens culturalmente instituídas, repletas de
bens materiais e simbólicos que denotam a identidade dos lugares, bem como
representam relevante elemento da história gaúcha”. Essas paisagens singulares,
tanto rurais quanto urbanas, apresentam especificidades que as diferem de outras regiões do país. Os imigrantes italianos, em especial, contribuíram não só para
a formação cultural do povo gaúcho, mas também para a construção da história
do desenvolvimento econômico interno brasileiro (TRUZZI, 2017).
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O estabelecimento dos italianos em locais isolados e pouco ligados aos núcleos
urbanos acabou por desenvolver as chamadas ilhas culturais, onde foram relativamente mantidas as especificidades culturais dos imigrantes, diferentemente
de outras regiões do país, onde foi diversa a forma de integração à cultura local
(FIGUEIREDO, 2015). Tais municípios, a exemplo de Serafina Corrêa, geralmente
de pequeno e médio porte, possuem, ainda hoje, uma economia basicamente
agrícola, com cidades adaptadas a essa demanda (FIGUEIREDO, 2015). A paisagem
de Serafina Corrêa retrata as formas culturais de apropriação do espaço pelos imigrantes vindos para a região no fim do século XIX, além dos processos econômicos
e sociais ocorridos em diferentes períodos.
O município, situado mais precisamente na Encosta Superior do Nordeste do Rio
Grande do Sul, possui 14.253 habitantes, dos quais 12.054 vivem na área urbana (Censo IBGE 2010). Com uma unidade territorial de 163,283m² de área (IBGE,
2016), Serafina Corrêa faz limite com os municípios gaúchos de Guaporé, União
da Serra, Montauri, Casca, Nova Araçá e Nova Bassano; e está a uma distância de
cerca de 220 km da capital Porto Alegre.
A localidade, primeiramente denominada Linha 11, fazia parte do território de
Guaporé, que a partir de fins do século XIX, passou a receber uma grande quantidade de imigrantes italianos e descendentes destes provindos de outras regiões
do estado, principalmente das cidades de Veranópolis e Bento Gonçalves. Em
1911 a Linha 11 tornou-se distrito subordinado ao município de Guaporé por Ato
Municipal n.º 40, e passou a ser chamado de Serafina Corrêa, uma homenagem
à esposa do primeiro intendente daquele município. No ano de 1960 Serafina
Corrêa foi elevada à categoria de município, pela Lei Estadual nº 3935, juntamente com o distrito de Montauri, que mais tarde desmembrou-se e emancipou-se
(IBGE, 2016).
As sucessivas gestões públicas de Serafina Corrêa buscaram (e ainda buscam) ressaltar as referências herdadas da imigração italiana presentes em sua memória
cultural. Exemplos disso são as festas tradicionais realizadas na cidade, como a
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efetivamente no ano de 1994, durante a gestão do prefeito Sérgio Antônio Massolini, no mandato de 1993 a 1996. Segundo as informações fornecidas pelo Setor
de Engenharia, as primeiras edificações concebidas na Via Gênova foram as réplicas de Il Castello Inferiore di Marostica, da Casa di Romeo e da Casa di Giuletta, inauguradas em maio de 1995. Em novembro do mesmo ano foi iniciada a construção
da – cuidadosamente detalhada – reprodução da La Rotonda, de Andrea Palladio e
do Colosseo de Roma; este último concluído somente no ano de 2014. No projeto
original da via ainda estava prevista a construção de uma réplica da Torre di Pisa,
que até o momento não foi executada, por motivos não identificados.

Figura 1 – Imagem de satélite do centro da cidade de Serafina Corrêa com a Via Gênova em
destaque. Fonte: Autora

Com exceção do Colosseo, que desde de dezembro de 2016 abriga o Centro Municipal de Cultura Cida Franciosi, as demais edificações foram destinadas para o uso
comercial. Atualmente, na Casa di Romeo funciona uma loja de roupas e um salão
de beleza; na Casa di Giulieta, uma danceteria; na La Rotonda, uma clínica estética
e uma loja de artigos para decoração; e o Castello di Marostica abriga um bar café.
(Figura 2).
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Figura 2 – Réplicas de monumentos italianos inseridos na Via Gênova. Fonte: Dal Agnol (2017)

A falta de relação entre a forma e a função das edificações, bem como a descontextualização histórica na qual os estabelecimentos comerciais foram concebidos, associada à exacerbação de formas e características arquitetônicas, tornam
o conjunto de empreendimentos ainda mais curioso; podendo ser considerado
como exemplares da arquitetura Kitsch. Em linhas gerais, a palavra kitsch refere-se
a todo material e/ou repertório que busque imitar uma produção original, “destinado ao consumo de experiências estéticas facilmente assimiláveis (...)” (GUIMARAENS e CAVALCANTI, 1979, p.09).
Kitsch, para Guimaraens e Cavalcanti (1979), é uma manifestação típica das classes
econômicas em ascensão, intrinsicamente ligada à busca de um status sociocultural tido como superior, por meio da absorção de elementos culturais e estéticos
pertencentes às classes mais altas. Segundo Sêga (2010), mesmo que para muitos
516
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sobre a contradição que há no emprego de um símbolo da Roma Imperial e pagã

dos na atualidade acabam por interferir ou induzir o que será memória no futuro

para representar a fé cristã.

(BIELSCHOWSKY, 2016).

Interessa observar as várias referências desconexas observadas nos estudos já

Enquanto isso, a main street de Serafina Corrêa, historicamente construída e rep-

realizados sobre a Via Gênova e neste presente artigo. O Coliseu de Roma, os

resentada pela Avenida Miguel Soccol, que abriga edifícios autenticamente pre-

palácios do Vêneto, a torre de Pisa (não executada) e o próprio nome do empreen-

sentes no ambiente urbano – os quais materializam a real história da construção

dimento, Via Gênova (uma referência ao porto de onde partiram os imigrantes),

da cidade e da identidade cultural da população – sequer é mencionada no encar-

remetem a diferentes regiões políticas, econômicas e culturais de um país que

te que contém os pontos turísticos da cidade distribuído por entre os visitantes.

estava em processo de unificação política na época em que os emigrantes o deix-

Muitas dessas construções revelam a adaptação das técnicas construtivas trazidas

aram.

pelos imigrantes à nova realidade, construídas com material disponível na região,
em especial a madeira das araucárias. Dentre os antigos casarões construídos

A Rua 25 de Julho conforma-se então, num cenário temático que busca reproduzir

com esse material, é marcante a presença do Casarão e o Moinho da família Pulga

(ou introduzir) imagens da memória na cidade contemporânea, do qual a per-

(Figura 3), cuja construção, de acordo com dados da Prefeitura Municipal de Sera-

cepção do ambiente torna-se refém. Tal lógica também foi seguida na main street

fina Corrêa, data de 1892. O edifício e o terreno desta edificação foram adquiridos

da Disneylândia, nos EUA, que reproduz uma rua principal típica das pequenas ci-

de particulares pela Prefeitura Municipal em 2015 e, segundo descrição no site da

dades antigas americanas. A Disney, com o emprego dessa linguagem arquitetôni-

Prefeitura, há a intenção de restaurá-lo e adaptá-lo para abrigar um futuro museu.

ca que reforça a criação de uma fantasia, permitiu o acesso da população a elementos que povoavam o seu imaginário, proporcionando uma fuga à realidade e
ao cotidiano (CASTELLO, 2000; VIEIRA, 2013).
No caso de Serafina Corrêa, a busca por referências externas, e em certo porto
alienígenas, calcadas na cultura clássica do império romano e da Itália Medieval
e Renascentista, parece ser um esforço para abafar as lembranças do passado
de privações e pobreza que seus antepassados vivenciaram, destacando aspectos
relacionados à riqueza e glória do país de origem. Pode-se relacionar este fato com
o que Denise Jodelet (2002) denomina de Jogo de Memória Urbano, um artifício
para afastar o que pode ser descartado daquilo que se percebe como identidade
negativa, e que valoriza o que se percebe no sentido de uma identidade positiva.
Com o passar do tempo, esses ícones implantados na Av. 25 de Julho constituíram
uma nova imagem da cidade, baseada em elementos que representam um período de tempo e uma cultura diversa da realidade vivenciada pelos imigrantes italianos que foram homenageados pelo projeto. Assim, esses novos estímulos recebi518
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nalmente o conjunto de fatores que compõem as paisagens, considerando o seu
caráter dinâmico.

Figura 3 – Casarão e Moinho da família Pulga, construções em madeira de araucária edificadas
no fim do século XIX, representantes da influência da imigração italiana na arquitetura da região.
FONTE: Dal Agnol, 2017.
Figura 4 – Imagem comparando o entorno da Cantina Cervieri em duas épocas diferentes. À

Outro edifício da cidade objeto de análise deste artigo que possui grande valor

direita, fotografia da Cantina Cervieri na primeira metade do século XX (Fonte: IPHAE). À esquerda,

patrimonial é a Cantina Cervieri, antiga cantina de vinho e sede da Sociedade Es-

fotografia atual da mesma cantina, com sua fachada obstruída por edifício comercial

trela Guaporense, fundada em 1929. O prédio, também situado na Avenida Miguel

(Dal Agnol, 2017).

Soccol, foi tombado pelo IPHAE no ano de 2010, através da portaria nº 20/2010. O

Considerações finais

motivo principal do tombamento foi o seu valor como patrimônio industrial, pois
a edificação se configura como testemunho do início da industrialização do vinho
na região da Serra Gaúcha (IPHAE, 2017). Apesar deste reconhecimento, o edifício
encontra-se em situação de abandono, negligenciado pela administração pública,
em contraponto à atenção dedicada à Via Gênova; cenário turístico. Além disso, a
fachada principal da cantina foi ofuscada pela inserção de um edifício comercial,
que teve suas obras iniciadas no mesmo ano do tombamento (Figura 4).
Tais fatos demonstram que o tombamento isolado da obra, sem um plano de
preservação do seu entorno, não dá a garantia de salvaguarda do edifício e da
paisagem cultural. Fica evidente, então, que há uma necessidade de gestão compartilhada do patrimônio, com uma abordagem multidisciplinar, como preconiza
o instrumento da Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, que protege institucio-
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A paisagem não é e nem deve ser tratada como algo estático, inalterável. As transformações ocorridas na paisagem também fazem parte da história da cidade, sendo esta formada por uma sucessão de acontecimentos. A criação de um cenário
fictício e a implantação de elementos descontextualizados cultural, histórico e/
ou arquitetonicamente no espaço urbano, pode desencadear um processo de
desconstrução da memória ou induzir a conformação de memórias fictícias, que
contribuem significativamente para a descaracterização da paisagem cultural e a
consequente alteração da percepção que a população tem da cidade.
Mais detalhadamente, a busca por referências que não condizem com a realidade
da cidade acaba por prejudicar, ainda, o patrimônio real da população local, que
é, muitas vezes, desvalorizado perante estes ícones implantados na paisagem ur-

521

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

bana. Tal conjuntura pode ser explicada, em parte, pelo fato dos habitantes não
considerarem a arquitetura típica da região – influenciada pela imigração italiana
– como merecedora de salvaguarda, já que essas construções são herança dos
tempos de privações e dificuldades das primeiras gerações de imigrantes e seus
descendentes. Dessa forma, os elementos implantados na Via Gênova – que representam a glória do país de origem dos colonizadores – atuam como um reforço
na autoestima dos moradores.
Tal substituição do patrimônio construído por elementos alienígenas e, por vezes, temáticos, pode acarretar numa perda irreparável relacionada à cultura e à
memória coletiva, já que a construção desse cenário tende a criar uma falsa imagem de Serafina Corrêa, prejudicando a sua história e o direito à memória das
futuras gerações.
Para a construção de um futuro comum na cidade é fundamental que haja o fortalecimento da identidade comum da sociedade, baseada nas referências sociais e urbanas. Para tanto, é necessária a introdução de políticas que valorizem a
paisagem não só esteticamente, mas sim em suas variadas dimensões, sobretudo
social. As construções autenticamente presentes no ambiente urbano, edificadas
com os materiais disponíveis na região e influenciadas pela imigração italiana –
apesar de estarem relacionadas às memorias tidas pelos habitantes como negativas –, narram a história de um povo que lutou para sobreviver e prosperar em
um novo país. Logo, a valorização da paisagem deve se dar de forma a evitar a
alienação do indivíduo, conservando suas raízes e fortalecendo suas identidades,
impedindo perdas irreparáveis à memória cidade.
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RESUMO
O artigo apresenta as principais discussões recentes sobre o restauro da arquitetura
moderna na Itália, concentrando-se principalmente nas contribuições de alguns dos
teóricos mais importantes do país: Amedeo Bellini, Marco Dezzi Bardeschi, Paolo
Torsello e Giovanni Carbonara, mas também apontando outros autores. Tem como
foco a maneira como esses teóricos tratam um assunto específico e complexo, que
é o restauro de conjuntos habitacionais modernos. Para abordar isso, escolhem-se
dois exemplos que são citados pelos teóricos italianos: a Citè Frugès, em Pessac, de Le
Corbusier (1924-1926) e o conjunto habitacional de Kiefhoek, em Rotterdam, de J. J. P.
Oud (1925-1930).
Palavras-chave: arquitetura moderna; conjuntos habitacionais modernos; teorias de
restauro italianas.
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Introdução
O texto apresenta as principais discussões recentes sobre o restauro da arquitetura moderna realizados na Itália, concentrando-se principalmente nas contribuições de alguns dos teóricos mais importantes do país: Amedeo Bellini, Marco Dezzi Bardeschi, Paolo Torsello e Giovanni Carbonara, mas também indicando
outros autores.[1]
Tem como foco a maneira como tais discussões tratam um assunto específico e
complexo, que é o restauro dos conjuntos habitacionais modernos. Para abordar
esse assunto, escolhem-se dois exemplos referenciais que são citados pelos teóricos italianos: a Citè Frugès, em Pessac, projeto de Le Corbusier (1924-1926) e o
conjunto habitacional de Kiefhoek, em Roterdã, de J. J. P. Oud (1925-1930).
Inicialmente serão apresentados os dois conjuntos habitacionais em questão,
mencionando-se os contextos das suas realizações e as permanências e transformações ocorridas no decorrer do tempo; posteriormente, serão expostas as
discussões referentes ao tema apresentadas pelos teóricos italianos, focando nos
dois conjuntos habitacionais; finalmente, serão apresentadas algumas conclusões.

Os conjuntos habitacionais de Citè Frugès (1924-1926)
e Kiefhoek (1925-1930)
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55 são completadas. As casas seguem quatro tipologias diferenciadas, que aplicam uma série de princípios corbuserianos. Trata-se, também, de um experimento com novas tecnologias de caráter estandardizado, que trazem uma série de
dificuldades, acarretando em uma ampliação do tempo da construção e um intenso aumento no custo. Após a conclusão das obras e a inauguração do conjunto, realizada oficialmente em 13/06/1926, existe uma dificuldade para encontrar
compradores. Quando as primeiras casas são adquiridas, entre 1929-1930, já se
encontram em estado de deterioração.
Logo após a entrada dos moradores nas suas residências, começam as transformações. Entre essas, podem ser salientadas as alterações das janelas em fita por
outras mais tradicionais, o fechamento dos espaços sob os pilotis e dos terraço-jardins, a alteração das coberturas planas por tetos inclinados, a compartimentação
das plantas livres, a alteração das cores, anexação de garagens e inserção de elementos decorativos. (Giambruno, 2003, p.97) Aigner aponta que tais modificações
ocorrem em decorrência de muitos fatores: para solucionar problemas técnicos,
para adaptação aos pertences das famílias, por questões econômicas, estéticas,
etc. Também menciona que muitos moradores consideram suas casas incompletas, achando-se no direito de personalizá-las. (Aigner, 2014, p.96) Tais transformações perduram no transcorrer do tempo.[2]
Em um primeiro momento a reação de Le Corbuiser a essas transformações é
de indignação, assinalando a falta de gosto dos proprietários, considerando-os
“loucos”. Posteriormente afirma que a vida está sempre certa, o arquiteto não.

O conjunto habitacional da Citè Frugès é encomendado a Le Corbusier e a Pierre

(Boriani, 1994, p.90; Dezzi Bardesch citado por Locatelli, 2004, p.139).

Jeanneret pelo industrial Henry Frugès, para ser ocupado pelos trabalhadores das
suas indústrias, localizando-se no município de Pessac, na França. Trata-se de uma

No começo dos anos 1980, após a iniciativa de um proprietário de Citè Frugès,

excelente oportunidade para Le Corbusier realizar suas propostas teóricas, tan-

um dos imóveis é listado como monumento histórico, o que acaba garantindo a

to urbanas quanto arquitetônicas, propondo ideias radicalmente inovadoras de

proteção dos demais situados em um raio de 500 metros. Em 1985 realiza-se um

moradias. Inicialmente tem-se a intenção de construir 135 unidades, mas apenas
Inúmeros autores, inclusive Dezzi Bardeschi ( 2009, p.139) se referem a um livro ao
qual não se teve acesso, de autoria de Pierre Boudon, intitulado Lived-in architecture,
Le Corbusier´s Pessac Revisited, de 1972.
[2]

A discussão teórica sobre o tema e referências mais detalhadas podem ser
encontradas em BIERRENBACH, 2017.
[1]
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estudo do conjunto e se faz um programa para a sua restauração, inicialmente

Do decorrer do tempo as moradias passam por uma série de transformações, e,

focado no controle das alterações externas. Entre 1987-1988 acontece um can-

no começo dos anos 1980, o conjunto está em péssimo estado. Em 1983 a prefei-

teiro experimental, que faz a repristinação de uma das casas, tornando-se o Museu

tura, proprietária dos imóveis, realiza as primeiras intervenções, com o parecer

Frugès/Le Corbusier. (Giambruno, 2003, p.99) Começam a acontecer intervenções

favorável da viúva de Oud. (Anzivino, 1994, p.97) Neste momento as caixilharias

que procuram dar atenção aos aspectos externos originais, às volumetrias, às

originais de madeira são substituídas por outras de PVC.

proporções das aberturas, aos traçados reguladores e etc. Menciona-se que, no
caso dos interiores, os moradores são orientados (e não forçados) a manter a

A partir de 1987 os arquitetos Wytze Patijn e Katrien Overmeire fazem uma in-

organização dos seus tipos de casa, além do posicionamento das escadas, das

tervenção piloto em um dos blocos do conjunto, denominado Hendrik Idoplein,

chaminés e dos equipamentos sanitários. Caso os moradores decidam realizar

que é aquele mais deteriorado de todos. O bloco é desmontado, redesenhado de

novas intervenções, devem seguir diretrizes específicas e podem contar com apo-

acordo com as características encontradas no local, e reconstruído seguindo as

io financeiro. (Giambruno, 2003, p.99) Aigner comenta que, entretanto, há alguns

técnicas tradicionais. Utilizam-se as peças originais sempre que possível, mas tam-

residentes que insistem em manter suas casas de acordo com os seus anseios,

bém se inserem peças novas, desde que não modifiquem o aspecto das moradias.

mesmo sentindo-se cada vez mais forçados a aderirem à renovação. (Aigner, 2014)

Neste momento, procura-se adequar as casas aos padrões de vida contemporâneos através de ampliações. Isso afeta as tipologias originais, que se modificam

Com o passar do tempo, a fama de Le Corbusier se expande e o conjunto habita-

através da ligação de unidades e da inserção de anexos nos pátios posteriores,

cional passa a ser reconhecido como um importante marco arquitetônico. Essa

com conformações de dois, três e quatro dormitórios, capazes de se adequarem

situação é acompanhada pela tentativa de sensibilização dos moradores com

às famílias de diferentes tamanhos. Nestas soluções, mesmo quando as portas de

relação à sua importância. (Giambruno, 2003, p.99) Nesse sentido são encaminha-

entrada perdem sua função, são mantidas as aberturas para que não aconteça

das candidaturas para que possa ser inscrito como patrimônio mundial da Unes-

uma interferência no desenho da fachada do conjunto, que é mantida com o seu

co, mas isso apenas se realiza em julho de 2016.

aspecto original. Apenas uma das moradias originais do bloco é reconstruída, acumulando materiais e peças extraídas das outras unidades. (Anzivino, 1994, p.97;

O conjunto habitacional De Kiefhoek, é realizado por J. J. Oud entre 1925-1930,

Canzini, 2003, p. 101; Giambruno, 2003, p.98)

enquanto o arquiteto trabalha para o Departamento de Habitação Municipal de
Roterdã, na Holanda. Trata-se de uma solução arquitetônica de caráter experi-

A segunda fase da intervenção acontece de 1991-1993, quando todo o restante

mental, pautada pelo existenzminimum. A ideia é realizar habitações mínimas

do conjunto é demolido e reconstruído com concreto armado. São realizadas dif-

pautadas pela racionalidade e funcionalidade, buscando a repetição de soluções.

erentes tipos de apartamentos, que contam com feições e instalações atuais. Os

Conta com 298 unidades residenciais, inseridas dentro de uma área urbana com

moradores são estimulados a manterem as escadas originais, e, caso o façam, têm

lojas, escritórios, igreja e áreas de lazer. As tecnologias utilizadas originalmente

um abatimento no aluguel. Mas nenhum material ou peça original é mantido. A

são tradicionais, com madeira e tijolos, seguindo uma lógica de contenção de cus-

única coisa que de fato se preserva dos blocos originais é a imagem externa. (Can-

tos. Desde os anos 1930 começam a ocorrer problemas, principalmente em decor-

ziani, 2003, p. 107; Giambruno, 2003, p.98)

rência das simplificações e economias do projeto, como é o caso das fundações
pouco profundas. (Canziani, 2003, p.101)
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Entre 2006-2011 realiza-se uma intervenção de manutenção nas fachadas do con-

Para que se restaurem os conceitos é importante rastreá-los diretamente nas fon-

junto.

tes primárias, que é onde se concentram as ideias do autor. A autenticidade pode
ser encontrada principalmente nos projetos originais. Neste sentido, afirma-se

Tendo mencionado a concepção e as circunstâncias das intervenções nos dois con-

que os desenhos são portadores de informações precisas sobre os projetos, e

juntos habitacionais, pretende-se a seguir assinalar como a questão do restauro

podem ser retomados para orientar o restauro. Existem muitos desenhos do pro-

da arquitetura moderna, e mais especificamente o restauro de conjuntos habita-

jeto de Le Corbuiser, mas aqueles referentes ao projeto de Oud são encontrados

cionais modernos, é tratada pelas diferentes teorias italianas.

apenas após a reconstrução do bloco Hendrik Idoplein. (Canziani, 2003, p.103),
tendo-se, assim, que contar principalmente com a documentação recolhida no

Restauro conceitual

canteiro de obras.

Existem teóricos que sustentam que a arquitetura moderna apresenta carac-

A partir da referência a tais documentos autênticos, afirma-se a plena validade

terísticas específicas que permitem a restauração dos seus conceitos fundamen-

da realização de cópias de peças, partes ou de edifícios completos, sem que isso

tais.

possa se considerar como um falso histórico. Isso acontece nos diferentes proje-

[3]

Essa é a principal corrente teórica que orienta os restauros realizados nos

conjuntos Citè Frugès e De Kiefhoel.

[4]

tos em questão, que têm peças e partes restauradas ou reconstruídas buscando a
autenticidade anteriormente referida.

A possibilidade de restaurar os conceitos pauta-se na discussão sobre a autenticidade. Para esses teóricos, a autenticidade encontra-se principalmente nos con-

Essa questão relaciona-se com a aplicação da produção industrial e da seriação.

ceitos, nas ideias primordiais dos arquitetos e dos seus projetos, e são essas que

A concepção da arquitetura moderna relaciona-se com a utilização de peças e

têm que ser retomadas. Assim sendo, nos dois casos procura-se, fundamental-

partes seriadas, muitas vezes realizadas com poucos recursos, com caráter exper-

mente, retomar e expor determinados conceitos norteadores da Arquitetura do

imental, que muitas vezes pretendem ser transitórias. Sendo assim, os teóricos

Movimento Moderno. É neste sentido que Canziani afirma que, no caso do projeto

consideram-se autorizados a não reparar elementos obsoletos, mas sim a substi-

holandês, os arquitetos decidem realizar alterações que permitem que o conjunto

tuí-los. Entendem que podem trocá-los por outros similares que ainda sejam re-

continue adequando-se às necessidades das famílias, mantendo-se, assim, como

produzidos, retomar a produção de elementos com a superação dos seus defeitos

o monumento social que é desde o princípio. (Canziani, 2003,105-106)

preliminares, ou, caso essas soluções não sejam mais possíveis, substituí-los por
outros. Com isso, acreditam que podem melhorar a funcionalidade dos edifícios

Sobre o tema consultar: BELFIORE, 2012; BELLINI, 1994; BORIANI, 2003; BORSI,
1994; CANZIANI, 2003; CAPOMOLLA, 2003; CARUGHI, 2012; CASCIATO, 2007; CASCIATO,
2008; CASSANI, 2003; CIUCCI, 2012; CORNOLDI, 2007, DE JONGE, 1993; DELL´ERBA,
1999; LA REGINA, 2007; LOCATELLI, 2009; MORABITO, 1993; PORETTI, 2012; SALVO,
2007; SALVO, 2016; VITTORINI, 2013
[3]

Entre os teóricos que defendem esta tendência estão alguns dos representantes
do DOCOMOMO-Internacional, como por exemplo Wessel de Jonge (1957). Segundo
Hugo Carughi, o núcleo italiano tem uma afinidade teórica com a Instituição
Internacional, por mais que existam várias posturas diferenciadas. CARUGHI, 2017.

com a correção de erros. É o que acontece nas intervenções em questão, com a
adequação dos espaços internos e com sua atualização para os padrões de conforto atuais.[5] Essa situação não afetaria a autenticidade dos edifícios, uma vez
que essa permaneceria no conceito e não na matéria.

[4]
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ANZIVINO, 1994, p.100; ARTIOLI, 1994, p.104; SALVO, 2016, p.46.
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Há outro aspecto que se relaciona com o conceito de abstração, característico da

assim, avaliam que é plenamente adequado modificar os parâmetros iniciais do

arquitetura moderna. Adotam-se muitas vezes volumes puros, formas compactas,

existenzminimum.

superfícies perfeitas e cores específicas que, ao contrário da função, das técnicas e dos materiais, têm que perdurar no decorrer do tempo. Assim, consideram

Embora o reuso com adequação funcional seja considerado importante, especial-

essencial que a integridade da imagem se transmita, com a eliminação de inter-

mente no que se refere aos espaços internos, também se entende que a forma

venções extemporâneas. Afirmam que a arquitetura moderna é uma obra artística

primordial não possa ser afetada, e muito menos que os edifícios icônicos, como

concluída, que não deve ser alterada, mas pode ser reconstituída. Nos casos men-

os conjuntos de Le Corbusier e Oud, possam alcançar o estado de ruína.

cionados neste texto, essa reconstituição se dá prioritariamente através das suas
imagens externas, mantendo-se a imagem interna integral apenas nas unidades

A reconstrução de edifícios é considerada plenamente realizável. O fato de se tra-

que recebem os museus.

tarem de modelos, que têm inicialmente como meta serem produzidos em série,

Uma vez que se entende que o projeto original, portador das dimensões mais

dos, induz esses autores a entenderem que tais reconstruções são pertinentes,

essenciais e perfeitas da imagem tem que ser predominante, considera-se que

assumindo uma função didática e turística.

qualquer parte ou peça tida como destoante possa ser eliminada e que os acréscimos têm que acompanhar as características das imagens originais, sem aportes
diferenciadores que indiquem as suas atualidades. As novas criações, assim, não
devem ter direito a uma expressão própria e atual. Nos dois projetos essa situação
é detectada principalmente nos exteriores das casas, já que os interiores podem

que poderiam ser montados, desmontados, remontados e até mesmo desloca-

A conservação da matéria não é tida como fundamental, pois é contrária ao conceito original de provisoriedade do Movimento Moderno. De fato, em ambos os
conjuntos habitacionais, a conservação da materialidade não é muito valorizada,
mesmo tendo-se em mente as unidades que são museus, que acabam recebendo

ser modificados, assumindo feições mais contemporâneas.

elementos descartados das demais unidades.

Para esses teóricos, é necessário valorar preliminarmente os edifícios, assinalan-

Restauro das matérias

do seus significados artísticos, históricos, sociais e também econômicos. Quanto
maiores os valores detectados no edifício, deve-se dar maior atenção à restau-

Teóricos como Marco Dezzi Bardeschi, Amedeo Bellini e Paolo Torsello também

ração dos seus conceitos fundamentais.

compreendem que não existe uma especificidade para o restauro da arquitetura
moderna, mesmo que reconheçam certas peculiaridades suas.[6]

O valor de uso é um tema importante no caso dos conjuntos habitacionais, que
não são ocupados apenas por um proprietário, mas por muitos, todos com necessidades e aspirações diferentes. Esses autores demonstram limitações para aceitar mudanças anteriormente realizadas pelos usuários, especialmente nos casos
dos edifícios mais icônicos. Entretanto, como já foi assinalado, ponderam que,
uma vez que o conceito de funcionalidade é fundamental, torna-se necessário
que os edifícios continuem satisfazendo às demandas atuais dos usuários. Sendo
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Sobre o tema consultar: ANZIVINO, 1994; AVETA, 2012; BELLINI, 1994; BELLINI,
1997; BELLINI, 2008; BORIANI, 2003, CASSANI, 2003; CANZIANI, 2003; CARRERA, 2008;
DEZZI BARDESCHI, 1993; DEZZI BARDESCHI, 2008; DEZZI BARDESCHI, 2012; DEZZI
BARDESCHI, 2015; GIOENI, 2004; LOCATELLI, 2009; MANGONI, 2012; TORSELLO, 1997;
TORSELLO, 2005; TORSELLO, 2006; TORSELLO, 2008.
[6]
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Colocam em discussão a noção de autenticidade. Compreendem que essa se cen-

não é possível utilizá-los para substituir os preliminarmente existentes, porque

tra no caráter único e original das matérias acumuladas no tempo. Para eles, a

estes são documentos autênticos e aqueles não. Dezzi Bardeschi afirma que, exat-

manutenção das matérias é o único modo para que as informações dos edifícios

amente pelo fato da arquitetura moderna usar materiais experimentais precários,

alcancem os usuários presentes e futuros, possibilitando fruições, interrogações e

com deterioração acelerada, como ocorre nos casos examinados, é necessário um

plenas interpretações dos edifícios.

maior cuidado para assegurar a conservação. Canziani afirma que a renúncia à
manutenção das tecnologias construtivas revolucionárias desses conjuntos é um

Afirmam que a autenticidade de um edifício não pode ser definida a partir da

equívoco. (Canziani, 2003, p.104)

eleição de um ponto na sua história que possua uma suposta maior importância
com relação aos demais. Nos projetos de Le Corbusier e Oud, todos os momentos

Compreendem que a arquitetura moderna tenha um caráter abstrato. Apontam

das suas histórias são considerados autênticos, embora isso não tenha sido con-

que existe uma tendência que acredita que a imagem arquitetônica tenha que

siderado nas intervenções em questão. Não acreditam que a autenticidade possa

perdurar perfeita e idealizada. Tal tendência é considerada contrária às próprias

ser detectada nos projetos originais, por mais que existam muitos registros, como

concepções da arquitetura moderna, que, segundo Dezzi Bardeschi, não deman-

acontece especialmente em Citè Frugès.

da sua própria mitificação a objeto de culto.[8] Repudiam a possibilidade de que
tal imagem possa ser retomada tal como existia na sua origem, recuperando uma

Para esses teóricos, caso a matéria não se mantenha autêntica, torna-se falsa. A

unidade perdida. Canziani afirma que, no caso do De Kiefhoek, a manutenção do

cópia de edifícios (ou de partes suas) não traz as suas essências. E a falsificação

conceito relaciona-se com a repristinação de uma “imagem que pode não ter nun-

mina a transmissão das suas características, conformando, na realidade, uma

ca existido”. (Canziani, 2003, p.106)

paródia do Moderno.[7] Giambruno assinala que De Kiefhoek acaba se tornando
uma “cópia melhorada”. (Giambruno, 2003, p.98)

Para esses teóricos é necessário aceitar que a imagem não seja mais a mesma.
Nesse sentido, entendem que a arquitetura moderna tem que ser considerada

A reconstrução é considerada uma cópia que se limita a reproduzir edifícios em-

como uma obra artística aberta, que não se deve reconstituir sua imagem original,

blemáticos a partir do nada, sem interferir nos edifícios preexistentes, assumindo

mas sim dar espaço à sua cuidadosa atualização, com diferentes entendimentos

uma dimensão meramente didática. Trata-se de uma operação que não se rela-

sobre o que isso significa.

ciona com o restauro. É neste sentido que Canziani afirma que De Kiefhoek não
existe mais, tendo-se tornado apenas um modelo didático. (Canziani, 2003, p.101

Como as dimensões históricas das matérias e das técnicas que compõem os ed-

e p.112)

ifícios têm que ser preponderantes, afirmam, com diferentes ponderações e alcances, que peças e partes inseridas em todas as etapas de vida dos edifícios não

Com relação à produção industrial e seriada de peças e partes de edifícios mod-

devam ser eliminadas ou, caso isso tenha que acontecer, que seja de um modo

ernos, afirma-se que aquelas que atualmente estão danificadas não devam ser

pontual, preocupação que não acontece nos exemplos tratados.

substituídas por outras similares. Consideram que, mesmo que elementos que
constituem os edifícios ainda continuem sendo reproduzidos industrialmente,
[7]
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Não consideram que as obras possuam uma dimensão histórica ou artística pre-

Para esses autores, a noção de restauro, inclusive o da arquitetura moderna, asso-

estabelecida em um determinado momento e que se encontre finalizada. Isso os

cia-se a uma compreensão errônea do seu escopo que precisa ser superada e re-

conduz a acreditar que as novas criações tenham direito a aparecer. Fazem uma

definida. Consideram que é necessário que se extrapole o restauro dos conceitos

crítica àquelas intervenções que pretendem parecer antigas, mesmo quando em-

e das imagens.

pregam materiais e técnicas tradicionais, como ocorre no bloco Hendrik Idoplein
do De Kiefhoek. Entretanto, existem nuances entre os posicionamentos dos au-

Seus entendimentos possuem diferentes matizes, mas todos assinalam a necessi-

tores.

dade de conservar, conter a decadência das matérias, controlar as transformações
para minimizar a perda de testemunhos históricos. Esses devem manter suas po-

Para esses teóricos, não importa se os autores dos projetos defendem ou não

tencialidades de transmitir informações e acionar interpretações e fruições. Can-

permanências, mudanças ou até mesmo a eliminação das suas obras. O que im-

ziani chama atenção para o fato da materialidade ter sido extremamente com-

porta é que a consciência atual considera que as obras têm que ser conservadas.

prometida no projeto de Oud. Afirma que a intervenção quer “a imagem e a alma,

Dezzi Bardeschi, Bellini e Torsello afirmam, com diferentes argumentações, que

mesmo se liberando do corpo”. (Canziani, 2003, p. 106)

a determinação de valores históricos e artísticos é sempre parcial e induz a compreensões e atuações limitadas sobre os edifícios.

Restauro das matérias e imagens

Sobre o valor de uso, ponderam que é necessário reter o máximo possível das

Giovanni Carbonara e outros teóricos indicam que os princípios do restauro da ar-

mudanças realizadas pelos usuários para adequar os edifícios aos seus anseios

quitetura antiga são os mesmos que orientam aqueles da arquitetura moderna.[10]

e às suas necessidades, mesmo que isso suponha uma distorção das suas características artísticas iniciais. Com relação às demandas atuais, todos consideram

A noção de autenticidade é fundamental, e pode ser encontrada no caráter único

que é importante a recuperação da funcionalidade e a possibilidade da expressão

das matérias originais, que também incorporam a imagem arquitetônica. Neste

dos moradores, embora existam nuances nas suas opiniões. Dezzi afirma que é

sentido, as intervenções em ambos os conjuntos podem ser questionadas, pois

necessário prestar atenção no valor de uso, possibilitando a recuperação funcion-

embora as imagens tenham perdurado, as matérias não, na sua maior parte.

al, com o máximo de adequação e respeito às características historicamente sedimentadas, mas não é isso o que acontece nos casos examinados.[9]

Os teóricos articulados a esta tendência consideram que a autenticidade não está
depositada nas ideias dos autores disponíveis nos projetos originais, mas sim nas

Interessante notar que, tal como mencionado anteriormente, existe uma expli-

principais características imagéticas e nas marcas depositadas nos edifícios no

cação conceitual para a alteração dos pequenos espaços do existenzminimum do

transcorrer do tempo. Carbonara assinala que a tentativa de retorno a projetos

projeto holandês. Entretanto, não deixa de ser contraditório que tal conceito, tão

originais é uma falácia, principalmente considerando-se todas as transformações

determinante para um projeto vinculado ao Movimento Moderno, tenha sido de-

realizadas durante o tempo decorrido, como ocorre com todas as estratificações

sconsiderado pela intervenção.

dos projetos examinados (Giambruno, 2003).
Sobre o tema consultar: CARBONARA, 1997; CARBONARA, 2006; CARBONARA
2008; CORNOLDI, 2007; SALVO, 2016; TORSELLO, 2005.
[10]

[9]
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Uma vez que se perca o original e se consolide a cópia, perde-se a autenticidade.

É necessário que se pondere sobre a possibilidade da manutenção ou da extração

Carbonara afirma que a cópia, por mais escrupulosa que seja, é uma mera inter-

de peças e de partes dispostas no tempo. Quando for necessário sacrificar deter-

pretação. Entretanto, aponta que a cópia pode ter uma utilidade didática, desde

minados elementos dos edifícios ou acrescentar outros, não se aceitam novas in-

que se destaque das preexistências, não interferindo nas suas consistências ma-

serções a partir da imitação de formas, materiais e técnicas do passado. As novas

teriais. Mas, tem que se limitar a casos exemplares. Em cada um dos conjuntos

criações precisam ser mínimas e discretas, mas também qualificadas e atuais. Têm

habitacionais uma casa é transformada em um museu. Mas, seguindo as argu-

como finalidade permitir a transmissão da matéria, que é o suporte da forma ar-

mentações de Carbonara, pode-se dizer que ambos passaram por um intenso

quitetônica. Nesse sentido, avalia-se que os edifícios tenham uma unidade artísti-

processo de museificação.

ca preliminar, que é necessário colaborar para a sua restituição e transmissão,

[11]

mas sem dispensar a criação contemporânea. Nos conjuntos habitacionais em
A compreensão sobre as cópias tem consequências no modo de produção car-

questão, pode-se dizer que as novas criações são solenemente ignoradas.

acterístico da modernização, que se dá a partir da produção industrial, por vezes seriada. Pondera-se que mesmo que peças e partes de edifícios tenham sido

Postula-se a necessidade de examinar e reconhecer valores históricos, artísticos e

testadas e posteriormente descartadas não devem ser eliminadas, sob pena de

culturais para determinar, em cada caso, a necessidade das seleções dos edifícios

perda de conteúdo autêntico, histórico e artístico das obras, algo que ocorre nas

e as ações a serem tomadas. Deste modo, a partir de uma eleição preliminar, con-

intervenções dos dois conjuntos habitacionais.

sidera-se que é possível a conservação prioritária da matéria e/ou da imagem que
a ela se associa.

Para esses teóricos a arquitetura moderna possui características abstratas que
constituem dimensões artísticas fundamentais. Essas precisam ser mantidas ou

Quanto ao valor de uso, considera-se que as alterações funcionais inseridas no

recuperadas. Assim, caso a unidade artística da obra tenha sido rompida, é impor-

decorrer do tempo podem ou não ser mantidas, dependendo do quanto interfi-

tante que se procure reintegrá-la. Essa disposição, entretanto, encontra resistên-

ram na compreensão dos valores históricos e artísticos detectados nos edifícios.

cia na dimensão histórica, que pode incorporar mudanças que afetem de modo

Nota-se que a manutenção ou a adequação da funcionalidade e a inserção de

negativo a imagem dos edifícios, levando à necessidade de uma valoração crítica.

novas instalações é por vezes necessária, mas deve se limitar a um mínimo, de

Questionam-se intervenções realizadas que focam prioritariamente na recuper-

tal modo a não interferir na compreensão das instâncias históricas e artísticas.

ação de uma imagem reluzente, que praticamente exclui a historicidade, o que

Nos casos em questão, pode-se mencionar as alterações funcionais realizadas nos

acaba acontecendo majoritariamente nos dois exemplos estudados.

interiores, que por vezes são de manutenção, mas na maior parte das vezes são
de atualizações, especialmente nas instalações de banheiros e cozinhas. Para Car-

Há uma dificuldade a mais no caso dos conjuntos habitacionais. Embora tenham

bonara, muitas dessas modificações interferem no entendimento das dimensões

geralmente uma imagem unitária inicial, com o passar do tempo adquirem uma

artísticas das obras, uma vez que se rompem com a característica unidade espa-

imagem fragmentada, que se relaciona com a propriedade fraccionada dos con-

cial entre interior e exterior, característica da Arquitetura Moderna, como no caso

juntos, (Giambruno, 2003, p.96) o que torna mais complicado ainda a recuperação

referenciado acima das portas do bloco Hendrik Idoplein.[12]

de uma integridade imagética.
[12]
[11]
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O reuso é considerado importante para possibilitar a perpetuação dos edifícios,

restauro seja uma intervenção mais cara do que uma obra nova, é de fato social-

mas não é a finalidade do restauro, nem mesmo quando se trata de arquitetura

mente inaceitável. Mas, como o mesmo autor afirma, isso nem sempre ocorre,

moderna. Assim, entende-se que possam ser questionadas as intervenções real-

como no caso do De Kiefhoek. (Canziani, 2003, p.105).

izadas nos dois conjuntos.
Este texto traz, assim, um incentivo para que se continue realizando uma disO restauro, incluído aquele referente aos conjuntos habitacionais modernos, é

cussão necessária sobre o restauro da arquitetura moderna.

uma ação que se determina criticamente caso a caso, que pretende tutelar e transmitir para o futuro, do modo mais intacto possível, obras com reconhecido valor
histórico, artístico e cultural. Considera-se necessário que os edifícios restaurados
mantenham ou adequem seus usos, com funções apropriadas às preexistências.
A conservação é um ato preventivo necessário, mas a conservação absoluta não é
considerada plausível, assim como não o é a repristinação, que é um dos aspectos
mais relevantes das intervenções citadas.

Conclusões
As teorias italianas apresentam toda a complexidade que envolve o tema do
restauro da arquitetura moderna. Entretanto, o tema específico do restauro dos
conjuntos habitacionais modernos é ainda mais complicado.
Um ponto importante é o custo social do restauro. As habitações sociais são usadas e apropriadas por diferentes pessoas, em diferentes momentos, com distintas aspirações e necessidades. Pessoas que por vezes captam seus valores arquitetônicos e históricos, por vezes os desconhecem ou os rechaçam. Trabalha-se,
assim, procurando informar, persuadir ou forçar os moradores a assumirem e
participarem das intervenções. Há que se ponderar sobre a medida adequada
para que não se tire o direito das pessoas de se apropriarem das suas próprias
casas, materialmente e simbolicamente, e a possibilidade da preservação dos valores mencionados.
Outro ponto a ser tratado é o custo econômico. Interessante notar que constantemente o restauro é tido como uma operação cara. Canziani afirma que, caso um
542
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RESUMO
A presente pesquisa pretende contribuir para a área de conhecimento que envolve o
conceito de Centros Culturais, destacando algumas análises particulares relativas às
edificações culturais universitárias. Trata-se, portanto, de um estudo de caso sobre
o contexto histórico, arquitetônico e urbanístico do Centro de Artes da Universidade
Federal Fluminense, em Niterói-RJ. Trata-se de um prédio erguido no bairro nobre de
Icaraí, simbolicamente representado pela paisagem balneária da Baía da Guanabara
e com vista panorâmica da paisagem carioca. Um dos objetivos deste trabalho foi
tentar estabelecer as inter-relações entre arte, cultura, arquitetura e cidade, numa
abordagem interdisciplinar para refletir sobre a produção de edifícios culturais na
contemporaneidade. Propõe-se para este evento acadêmico, a apresentação de
parte do trabalho e, em especial, algumas considerações sobre a paisagem urbana
e o patrimônio cultural analisado. O prédio foi erguido para abrigar o antigo Casino
Icarahy, num programa arquitetônico que abarcava o hotel, o grill e o salão de jogos,
onde grandes nomes da música brasileira e latino-americana se apresentaram em
noites memoráveis. Com a proibição dos jogos no país, estabelecida em Decreto de
Lei 9.215 de 1946, o Casino Icarahy foi fechado, passando a funcionar apenas como
hotel, restaurante e com a inclusão, posteriormente, do Teatro Cassino. Em 1969, o
prédio do antigo hotel passou a abrigar a Reitoria e o anexo frontal do antigo cassino
foi demolido para dar lugar ao Centro de Artes/ UFF, principal objeto de análise da
pesquisa.

Palavras-chave: Centro de Artes/UFF; Paisagem Cultural de Icaraí; Memória Urbana
de Niterói.
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INTRODUÇÃO
Considerados como um dos mais importantes equipamentos urbanos contemporâneos, ao serem construídos e compartilhados em inúmeras cidades brasileiras e estrangeiras, os Centros de Arte e Cultura constituem a temática central
desenvolvida nesta pesquisa de Estágio Pós-Doutoral. Inserido no privilegiado
bairro de Icaraí, em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Artes da
Universidade Federal Fluminense apresenta-se, nesse sentido, como o principal
objeto de estudo e de análise deste trabalho de investigação acadêmica.
Por se trata de um estudo interdisciplinar, a pesquisa se insere nas áreas de conhecimento das Artes, da Cultura e das Ciências Sociais Aplicadas. Este projeto busca, portanto, atender a linha de pesquisa: Cultura e História da Arquitetura, da
Cidade e do Urbanismo. Esta linha de pesquisa do PPGAU/UFF abrange os aspectos resultantes do uso e da apropriação social dos espaços construídos ao longo
do tempo, os aspectos vinculados à sua conservação, proteção e preservação e
à morfologia da cidade. Contempla a história da arquitetura, das cidades e do
urbanismo. Inclui a reflexão sobre a identidade, a representação, a produção da
imagem e da memória social.
Na dissertação de mestrado, optou-se por levar algumas questões e proposições
relacionadas ao estudo do espaço cênico para serem discutidas e analisadas no
campo da cidade e do urbanismo. No trabalho de tese, buscou-se fazer exatamente o caminho inverso, isto é, trazer algumas questões e proposições concernentes ao estudo do espaço urbano e da cidade para serem analisadas no campo das artes cênicas e, mais especificamente, na área de estudo do lugar teatral.
Neste projeto de pesquisa para o pós-doutorado, propõe-se a continuidade do
debate interdisciplinar, pelo qual se pretende agrupar três diferentes esferas do
conhecimento: arquitetura, cidade e cultura. Se nos trabalhos de mestrado e de
doutorado a relação teatro-cidade foi o principal foco de análise, nesta pesquisa
de pós-doutorado o edifício cultural universitário torna-se o ponto central do tra-
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Dentro do quadro geral das políticas públicas relacionadas ao espaço urbano,
hoje, pode-se constatar que a cultura passou também a ter certo grau destaque,
tendo em vista os inúmeros espaços, equipamentos e eventos culturais produzidos e espalhados nas grandes cidades, inclusive, sendo utilizados como elementos irradiadores nos processos de revitalização, reanimação e requalificação urbana. Por outro lado, entretanto, é preciso observar a crescente preocupação com a
mercantilização e a industrialização da cultura nas grandes cidades, tornando-se
fundamental a participação da comunidade acadêmica e profissional da arquitetura e do urbanismo no debate aqui proposto. Nesse sentido, observa-se que há
motivos convenientes para se refletir sobre o papel de tais atividades, bem como
sobre a eficácia e a qualidade dos equipamentos culturais erguidos hoje nas cidades.

CENTROS CULTURAIS E SEUS DIFERENTES
SIGNIFICADOS
Os centros culturais não se constituem necessariamente em espaços especializados, mas, e na maioria das vezes, em edifícios projetados ou adaptados para
abrigar atividades diversificadas do conhecimento. De modo geral, trata-se de espaço alternativo e diversificado para a produção e difusão da cultura e da arte.
Historicamente, a França se destaca na discussão e produção de centros culturais,
sobretudo, como consequência da criação do Centro Cultural Georges Pompidou
(mais conhecido como Beaubourg), cuja repercussão internacional transformou-o
em paradigma de centro cultural e como referência arquitetônica até os dias de
hoje. Inúmeras instituições têm sido criadas com a denominação de centros culturais ou com denominação similar, tais como: casas de cultura, centros de cultura, espaços culturais, etc. Segundo Maria Celina Silva (1995, p. 37):
O centro cultural é criado como uma nova entidade que realizará
atividades múltiplas, além das de biblioteca, arquivo e museu; ou pode
ser uma nova característica de um museu ou biblioteca; ou surge para
suprir uma deficiência ou lacuna de outro órgão.

balho.
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Ao que tudo indica o termo centro cultural é recente e não está completamente

caráter eminentemente científico de muitas dessas instituições ultrapassam, hoje,

definido. A relativa escassez de estudos específicos pode ser uma das causas para

as questões específicas de preservação e conservação de documentos e obras,

a busca recente da construção de uma definição mais aprofundada do termo. In-

passando a atuar igualmente nas áreas de gestão e de produção culturais, pro-

úmeras instituições têm sido criadas com a denominação de centros culturais ou

priamente ditas. Além disso, é possível observar alguns casos específicos em que

com denominação similar, tais como: casas de cultura, centros de cultura, espaços

a principal proposta destas instituições estaria centrada nas relações existentes

culturais, etc. Ao que tudo indica o termo centro cultural é recente e não está

entre o edifício cultural, a sociedade e as manifestações artísticas ali produzidas

completamente definido. A relativa escassez de estudos específicos pode ser uma

e experimentadas. Portanto, estabelecer essa triangulação entre arquitetura, ci-

das causas talvez para a busca recente da construção de uma definição mais apro-

dade e cultura torna-se relevante para se tentar compreender o surgimento de

fundada do termo.

novos abrigos para as novas identidades socioculturais.
Sendo assim, o centro cultural pode ser entendido como um lugar público e político, como um espaço de encontro de pessoas para o intercâmbio de opiniões, bem
como para o debate de temas emergentes e atuais. Para efeito deste trabalho,
cabe compreendê-lo aqui também como um espaço acessível e inclusivo, para
que a expressão humana tenha fluidez e liberdade, equivalente talvez aos antigos
espaços de ampliação da cidadania. Em tese, o centro cultural deveria conter um
caráter mais aberto e dinâmico que o diferenciasse das demais instituições públicas urbanas. Para Luis Milanesi (2003, p. 49):
Trata-se de “um centro irradiador de informações e de ideias, que
possibilite o surgimento de diferentes manifestações culturais.
Uma instituição dotada de todo o tipo de suportes de fruição e de
informação, atendendo assim as lícitas exigências de acessibilidade e de
inclusão social”.
Como concentradores e irradiadores de arte e cultura, portanto, tais equipamentos devem estar abertos para a comunidade e com um rol de atividades para o

Fig. 1 – Imagem recente do Centro de Artes da UFF.
Foto: Ricardo Cardoso

Os centros culturais vêm assumindo ultimamente um novo protagonismo de não
serem considerados apenas como locais de memória e preservação de objetos,
na salvaguarda de patrimônios materiais e imateriais, ao se transformarem em
centros produtores e difusores de inúmeras expressões artísticas e culturais. O
556

acolhimento de diversos públicos e demandas.

HISTORIOGRAFIA DA CIDADE COMO FUNDAMENTO
O arcabouço teórico da pesquisa não se fundamenta apenas na retrospectiva dos
fatos e acontecimentos históricos, mas também nas reflexões e interpretações
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decorrentes deste cruzamento entre arquitetura, cidade e cultura. Por esta razão,

Quanto ao material iconográfico, Patrice Pavis (1990, p.45) aconselha o cotejamen-

faz-se necessário a leitura de autores provenientes desses três campos distintos

to de todos os dados e informações fornecidos pelas imagens disponibilizadas,

do conhecimento, cujas ideias e teorias podem embasar de forma adequada o

em conjunto com textos originais da época encontrados, pois podem complemen-

tema proposto.

tar e auxiliar a reconstituição de parte da história pesquisada. Portanto, como fonte de observação e análise, a iconografia permite a identificação dos objetos, dos

Demarcado pelos estudos de Michel de Certeau (2002, p.64), busca-se identificar

espaços, das atitudes e de todo ambiente captado pelo registro fotográfico, tais

aqui as principais etapas do trabalho historiográfico e de suas diferentes aborda-

como a paisagem urbana, a configuração arquitetônica, entre outras observações

gens. Emprega-se a palavra história no sentido mesmo de historiografia, portanto,

visuais. Uma parte da pesquisa iconográfica foi levantada, visando obter algumas

“na compreensão da história como uma prática, (uma disciplina), seu resultado (um

informações mais específicas sobre o histórico do edifício, em acervos e arquivos

discurso) e sua relação”. A historiografia será o fio condutor para a elaboração da

municipais. Alguns procedimentos técnicos foram realizados por meio de consul-

análise do processo de produção dos projetos arquitetônicos e culturais examina-

tas em fontes secundárias, de material publicado, bem como pela documentação

dos, na medida em que relaciona tais produções com as circunstâncias históricas

que ainda não recebeu tratamento analítico acadêmico.

específicas.
O estudo histórico pode sugerir as condições necessárias para a observação das
situações, dos fatores e das estratégias que possibilitaram as intervenções de cada
período. Partindo do princípio de que o estudo do passado histórico não deve ser
objeto nem da observação, nem da experimentação, Ernest Cassirer (1977, p. 323)
preconiza:

BREVES DELIMITAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE
CULTURA
A bibliografia disponível sugere que a expressão “cultura” remete a um modo de
vida de determinada comunidade, em seu aspecto mais global. Do ponto de vista mais estrito, Teixeira Coelho (1999, p.148) designa cultura como “um processo

“uma das funções da historiografia é de construir uma possibilidade
de interpretação baseada em vestígios e fragmentos que restaram do
passado. O historiador constrói suas fontes a partir de dados, que antes
de serem fatos históricos, são dados simbólicos”.

de cultivo da mente, nos termos de uma terminologia moderna e cientificista, ou do
espírito, numa interpretação mais tradicional”. Em suas análises, esse mesmo autor
discorre também sobre a expressão “culturas centrais” como as “culturas vividas
por um número reduzido de criadores, intérpretes, agentes, pesquisadores, etc.” De
igual importância, para esse trabalho, as culturas centrais são os modos culturais

Ainda do ponto de vista historiográfico, Giulio Carlo Argan (1995, p. 13) argumenta

das classes dominantes, que servem de referência para o conjunto da produção

que para enquadrar o conhecimento da arte num sistema unitário da cultura, é

cultural e que se destacam, hoje, nos mais diversificados veículos de informação

preciso recorrer a métodos que não se limitem apenas a reproduzir procedimen-

e comunicação.

tos com os quais se faz a arte, afirmando ainda que:
O método empírico pode ser promovido à ciência e o método teórico
à filosofia, mas o procedimento que permite enquadrar os fenômenos
artísticos no contexto da civilização é a história da arte (1995, p. 14).

558

Nesse sentido, alguns fatos importantes em política cultural são destacados pela
bibliografia disponível. A princípio, pode-se constatar que há uma enorme distinção entre produzir cultura e consumir cultura, ou seja, mais do que ter acesso
à produção existente, o fundamental é deter os meios de produção cultural. Se o
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critério para se identificar uma cultura central for o tempo que cada um dedica a

total dos paradigmas, mas, sim, como uma espécie de terceira etapa do próprio

um modo cultural ou ao espaço ocupado por esse modo, no imaginário cotidiano,

capitalismo. Em um estudo abordando as várias formas de arte sob a rubrica do

na visão de Coelho (1999), as chamadas culturas centrais seriam aquelas produzi-

pós-modernismo, Frederic Jameson (1997) procurou mapear as determinações do

das principalmente pelos grandes e hegemônicos veículos do mass midia. Todavia,

presente para compreender “a nova ordem mundial”, ou seja, o sistema que or-

vale destacar que essa primazia vem perdendo espaço para os grandes oligopólios

ganiza a vida e todas as manifestações culturais do homem contemporâneo. No

de busca e entretenimento da internet.

decorrer desse estágio multinacional do capitalismo, há evidências de que a cultura acabou adquirindo uma posição destacada, na medida em que ela própria foi

Enquanto Denys Cuche (1999) privilegia a noção de cultura no âmbito das ciên-

se tornando um produto igual a qualquer outro que constituísse novo mercado.

cias sociais, que é considerado apenas uma de suas vertentes, autores como Mike
Featherstone (1995), Franco Bianchini e Michael Parkinson (1993) utilizam-se da

Do ponto de vista do urbanismo, observa-se hoje que um dos objetos de pre-

concepção do termo em dois significados distintos: o sentido antropológico de

dileção da chamada espetacularização é o patrimônio arquitetônico: seja sob a for-

cultura, como modo de vida; e o de alta cultura, como as artes, os produtos e as

ma de cenários constantes que pontuam o cotidiano de uma cidade; seja na mo-

experiências culturais espiritualmente elevadas. Tudo indica que esse processo de

dalidade de grandes comemorações sazonais com a convocação da população;

utilização da cultura para fins econômicos não é recente, mas se acentuou signifi-

seja na utilização de todo tipo de recursos visuais que ressaltem o evento. Por trás

cativamente a partir da metade do século XX. E essa noção de “cultura econômica”,

dessa espetacularização estaria, para alguns especialistas, o esforço de estabelecer

por conseguinte, pode ser subdividida em três momentos principais: a industri-

um ritual comum e sugerir um determinado comportamento. A espetacularização

alização da cultura, a espetacularização da cultura e a sua recente globalização.

da cultura, vivida hoje no ambiente urbano, serve para afirmar o poder político

Nesse sentido, Coelho (1999, p. 153) argumenta que:

autocrático de um grupo sobre outros.

Se o critério para se identificar uma cultura central for o tempo que
cada um dedica a certa atividade cultural, ou ao seu espaço, as culturas
centrais seriam a da televisão, da música popular e, sobretudo, da
internet, com suas redes sociais, e em menos grau a literatura, a poesia,
o teatro, entre outros.
Portanto, três fatos importantes na atividade cultural de hoje devem ser destacados: a princípio, pode-se constatar que há uma enorme distinção entre produzir
cultura e consumir cultura, ou seja, mais do que ter acesso à produção existente,
o fundamental é entender os meios de produção cultural.

ESPETACULARIZAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA CIDADE
O período correspondente à segunda metade do século XX, em princípio, não é

Ao mesmo tempo em que conseguiu focalizar processos de produção e consumo, tais fenômenos foram capazes de redimensionar, espacialmente, práticas
culturais específicas que lhe eram associadas: tais como a revitalização de áreas
centrais e de frentes d’água; o desenvolvimento de polos artísticos e culturais; a
expansão do setor de serviços; além da reocupação, restauração e revalorização
de áreas urbanas deterioradas.
Nesse sentido, vale destacar aqui algumas críticas em relação ao papel da cultura na sociedade contemporânea, sobretudo no momento em que as cidades
são entendidas também como um repertório de símbolos, determinando assim
o redimensionamento do próprio termo cultura. Hoje, admite-se inclusive que a
preservação do patrimônio se transformou no discurso básico de afirmação de
qualquer poder local. Na medida em que os grandes centros urbanos foram reun-

visto como uma mudança de época, nem mesmo como uma fase de substituição
560
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indo um maior número de acervo de bens culturais, com seus valores e tradições,

figurativa, ao passo que a arquitetura é por excelência uma arte representativa”. Para

Françoise Choay (2001, p. 212) acredita que tais cidades foram se transformando

Argan (1995 p. 240),

em verdadeiros cenários para a criação de novas estratégias políticas e culturais.
Otília Arantes (1998, p. 83), por sua vez, acredita que “vive-se hoje na ‘era da cultura’, em tempos em que a própria noção do termo se expandiu a ponto de abarcar
praticamente todas as dimensões da vida social”. De fato, pode-se observar na atualidade que todo artifício material apresenta-se imbuído de um significado cultural,
onde tudo pode se tornar passível de associações simbólicas. No estágio atual do

“o caráter orgânico do sistema urbano é dado pela história,
independentemente do nascimento ou da brevidade de uma cidade. A
cidade se caracteriza como um lugar do acúmulo cultural que dá ao seu
núcleo certa capacidade de organizar uma área mais ou menos extensa
de território. Não havendo esses pontos de concentração e irradiação
cultural, seria inconcebível, pelo menos até o momento, uma forma de
organização do ambiente urbano”.

capitalismo globalizado, a espetacularização de todas as formas de intercâmbio
faz parte das estratégias de gestão do poder em todos os níveis, sobretudo pelos

Na busca por uma definição coesa de produção e ocupação, a arquitetura confor-

‘governantes midiáticos’ vistos no país e no exterior.

ma e configura a cidade, de modo que tudo o que não funciona na cidade reflete as
distorções da cultura arquitetônica e, em última análise, revela a sua incapacidade

Uma intenção que já vinha sendo apontada há muito tempo por estudiosos do

de preencher suas funções institucionais. Considerada uma disciplina autônoma

campo da cultura, como Hannah Arendt (2000, p. 245), ao procurar estabelecer

e inserida no sistema cultural da cidade, a arquitetura é considerada constitutiva

uma oposição direta e nítida entre cultura e lazer. Para essa autora, a sociedade

e simultaneamente expressiva de todo o sistema urbano.

de massa estava se inclinando cada vez mais para o polo do lazer ou do chamado
entretenimento: “a sociedade de massas não precisa de cultura e sim de diversão, de
entretenimento, de produtos para passar o tempo”.
Sobre o diálogo entre arquitetura e cultura, não existe uma relação entre os termos de forma distinta, na medida em que se nota que a questão diz respeito apenas à função e ao funcionamento da arquitetura dentro do sistema. Na visão de
Giulio Carlo Argan (1995, p. 237),
“a arquitetura é tudo o que concerne à construção, e são as técnicas da
construção que organizam a entidade social e política que constituem a
cidade”.
Nesse sentido, a arquitetura não apenas materializa e estrutura a cidade, mas
também imprime significados que estão simbolizados implicitamente na sua forma. Numa simples comparação, esse autor esclarece que “a pintura é uma arte
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MUTAÇÕES DE UM EDIFÍCIO-EMBLEMA FLUMINENSE
Baseadas em estudos urbanos sobre Niterói, Marlice de Azevedo, Denise Monteiro e Silvana Santos (2012) acreditam que a cidade começou a se desenvolver
urbanisticamente com os planos de arruamento do atual Centro e do bairro de
Icaraí, desencadeando a ocupação desses bairros e, sobretudo de Icaraí, que ganhou novas praças, jardins, além de construções como os primeiros arranha-céus
com atividades culturais, como o Casino Icarahy (1939) e Cinema Icaraí (1944). No
seguinte trecho abaixo, tais autoras mencionam ainda que:
Costurando o tecido vivo e sedimentando as relações sociais no tempo
e espaço da cidade e do bairro de Icaraí, a história da Praça Getulio
Vargas e a interligação da vida social entre os antigos prédios do
Cassino e do Cinema Icaraí se misturam e se complementam (2012, p.
4).
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que desencadeou a construção de diferentes tipologias arquitetônicas na região.
Como afirmam as autoras citadas acima, “é a Paisagem Cultural adquirindo representatividade, significado, se tornando símbolo, e se perpetuando na identidade dos
cidadãos da cidade”.

Fig. 2 – Imagem do grande sobrado residencial transformado em cassino, de 1916.
Fonte: http://www.labhoi.uff.br/taxonomy/term/214.

A história do prédio do Centro de Arte da UFF, com todas as suas mutações arquitetônicas, teve início ainda em 1916, com a construção de um palacete residencial, executado por Eugen Urban, sendo posteriormente comprado por Alberto
Bianchini e Luciano Airosa para sediar um cassino. Nos anos de 1930, o imóvel foi
adquirido por Luis Alves Castro e Joaquim Rollas, sendo totalmente demolido para
dar lugar ao Hotel Balneário Casino Icarahy.
O antigo passeio público passa por uma longa e profunda remodelação, em 1940,
para receber o busto de bronze do presidente Getulio Vargas, sendo rebatizado
então como Praça Getulio Vargas. Assim como em algumas praças na cidade do
Rio de Janeiro, este recanto de Niterói se transforma em lugar privilegiado de novas sociabilidades, com o surgimento de atividades culturais, sociais e políticas,
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Fig. 3 – Imagem de cartão postal do antigo Hotel Casino Icarahy, anos 1930/40.
Fonte: http://www.riopostal.com/detalhes_produto.asp?id=9342.

Um fenômeno sociocultural extraordinário, sob esse mesmo aspecto, também foi
investigado por Evelyn F. W. Lima (2000), ocorrido entre a metade do século XIX
e a metade do século XX, quando um determinado lugar ou a própria edificação
teatral constituía-se como elemento formador de alguns espaços urbanos e, sobretudo, como espelho da vida social da cidade do Rio de Janeiro. Um papel que
vem sendo assumido, mais recentemente, pelos grandes museus ou complexos
culturais, em meio a uma atmosfera de disputa acirrada travada entre as grandes
cidades por todo o mundo.
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Oriunda historicamente do chamado golpe de Estado de 1930, a “Era Vargas” des-

Durante as décadas de 1930/40, portanto, o prédio se tornou um marco na vida

encadeou uma série de intervenções urbanas ocorridas em várias cidades bra-

cultural e social da antiga capital fluminense. Ponto importante na vida noturna

sileiras, sobretudo em municípios do Estado do Rio de Janeiro. Em Niterói, antiga

niteroiense, Silvana dos Santos (2010, p. 97) destaca que seus salões recebiam

capital do Estado do Rio antes da fusão com o Estado da Guanabara, algumas

artistas nacionais e internacionais renomados da época, dentre eles destacam-se:

obras civis importantes podem ser destacadas, tais como: a construção do túnel

Orlando Silva, Carmem Miranda, Silvio Caldas, Francisco Alves, Pedro Vargas,

que ligou os bairros de Icaraí a São Francisco; a implantação de novos jardins e

Grande Otelo, Tito Guizar, Josephine Backer, Imma Sumack, Ylona Massuy, entre

parques; bem como a pavimentação de avenidas e ruas da cidade.

outros. Consta em alguns periódicos da época que o Cassino foi também espaço
para a realização de grandes eventos beneficentes, ampliando sobremaneira a

É no desdobramento deste contexto histórico de questionamentos filosóficos e

sua integração com a parte mais abastada da sociedade local.

de grandes transformações urbanas que se ergue o novo cassino, cujo programa
arquitetônico abarcava o hotel, o grill e o salão de jogos. Segundo o arquiteto e
cenógrafo José Dias (2014. P. 214):
Em 8 de julho de 1939, uma festa filantrópica, patrocinada pela
primeira dama Darcy Vargas, inaugurava as novas instalações do
hotel. Com 107 apartamentos, duas quadras de tênis, salão de dança
com música e muito jogo. O Balneário Casino Icarahy era um dos mais
elegantes recintos da cidade e seu único concorrente da época era o
Hotel Imperial, localizado no centro de Niterói.
De acordo com a bibliografia disponível, as décadas de 1920/30 foram marcadas
por uma grande efervescência intelectual, que colocaram em debate muitos valores e conceitos, relativos aos campos da política, da economia, da filosofia, da
cultura e da arte. É justamente neste período que surge o art déco na Europa, cuja
expansão vai atingir depois as Américas do Norte e do Sul. Caracterizado como
um movimento artístico que surgiu na década de 1920, chegando a seu ápice na
década de 1930, o art déco buscava o equilíbrio dos volumes, uma simplicidade
linear e certa adaptação com a indústria. Sob as influências do cubismo e da nova
arquitetura, especialistas acreditam que essa mistura iria englobar uma diversidade de formas preservadas em alguns poucos prédios que, até os dias de hoje,
caracterizam esse estilo artístico e arquitetônico relativamente menosprezado.

Fig. 4 – Imagem noturna do Hotel e Casino Icarahy, de 1940.
Fonte: https://sobreoquevi.wordpress.com/2014/05/15/cinemas-de-icarai/.

Com a proibição dos jogos no país, estabelecida em Decreto de Lei 9.215 de 1946,
o Casino Icarahy foi fechado, passando a funcionar apenas como hotel, restaurante e com a inclusão, posteriormente, do Cine e do Teatro Cassino. Desapropriado
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em 1963, pelo governo federal, o prédio passou a ser de propriedade do MEC e,

Sob a ótica da historiografia da cidade e do urbanismo, a especulação imobiliária

por meio do Decreto nº 60.227 de 16 de fevereiro de 1967, foi instalada a Reito-

verticalizou a silhueta do bairro com a construção de edificações multifamiliares

ria da UFF. Mas a versão inicial do complexo artístico e cultural da universidade,

para atender uma nova classe social, no afã de morar à beira-mar. A expansão

com um programa arquitetônico que incluía o teatro, a galeria e o cinema, só foi

imobiliária atravessou décadas e obteve grande impulso com os financiamentos

inaugurada em 1978. Por reconhecimento de sua importância histórica e cultural,

do antigo BNH, sobretudo nos anos de 1960. Com a construção da Ponte Rio-Ni-

em 1994 o conjunto foi tombado pela Prefeitura Municipal de Niterói. Em 2015,

terói, nos anos de 1970, o bairro de Icaraí consolida-se como centro urbano polar-

o novo Centro de Artes/UFF foi reinaugurado com projeto de reforma da Fábrica

izador e de grande importância para a cidade, com forte concentração de comér-

Arquitetura e projeto cenotécnico de José Dias.

cio, de serviços e de atividades de lazer e cultura. A crise econômica dos anos

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A priori, pode-se notar que a história deste complexo predial faz parte não apenas

de 1980, associada à supervalorização dos preços dos terrenos, desencadeou o
crescimento imobiliário e se espalhou para outros bairros circunvizinhos. Neste
mesmo período, cresce também a ocupação das encostas e morros, expressando
ainda mais a segregação socioespacial da paisagem urbana local.

da memória artística, com os diversificados eventos realizados em seu interior,
mas também da memória urbana com seu estilo arquitetônico inserido em “cartão
postal” de Niterói. De modo que ao se examinar a trajetória deste equipamento
cultural, com todas as suas mutações, faz-se necessário tratá-lo verdadeiramente
como um lugar de memória.
Do ponto de vista da preservação do patrimônio edificado, é possível constatar a
descaracterização da edificação frontal que abrigava o antigo cassino de estilo art
déco, como se pode observar na pesquisa iconográfica inicialmente apresentada.
Um fator negativo que, infelizmente, ainda permanece na falta talvez de diálogo e
de planejamento nas intervenções e reformas arquitetônicas, realizadas em muitas instituições públicas brasileiras.
Havia uma tendência, que talvez perdure até os dias de hoje, de se privilegiar uma
edificação apenas por sua fachada, por seu estilo arquitetônico em detrimento
da própria obra em si, ou seja, menosprezando o que um equipamento urbano
possa vir a representar histórica e afetivamente para a sociedade. Apesar de sua
descaracterização arquitetônica, o exemplo do Centro de Artes da UFF se destaca
de modo particular, sobretudo pelos laços afetivos que matem ainda firmemente
com a população fluminense e com seus visitantes.
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A PAISAGEM DOS
IMIGRANTES ITALIANOS
EM VERANÓPOLIS – RS BRASIL
RESUMO
O presente estudo faz parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado, desta
forma pretende-se analisar a paisagem de comunidades rurais habitadas por
descendentes de imigrantes italianos e identificar nesta paisagem os elementos
que a caracterizam como paisagem cultural em Monte Bérico e Lajeadinho,
pertencentes ao município de Veranópolis - RS. O artigo parte da premissa que
reconhecer a importância do patrimônio arquitetônico, étnico, cultural e artístico
pode contribuir para a preservação da memória e identidade das comunidades.
A pesquisa colabora na compreensão da paisagem e do patrimônio cultural de
imigração italiana e identifica nesta paisagem os elementos que a caracterizam
como paisagem cultural. Aborda uma breve revisão bibliográfica, levantamento
documental e levantamento de campo. Constata a importância da compreensão do
processo de transformação da paisagem, da dinâmica e da relação da paisagem
com a identidade cultural dos habitantes que vivem nestas regiões e colabora para a
salvaguarda deste patrimônio.
Palavras-Chave: Paisagem Cultural, Patrimônio Cultural, Sítios históricos de imigração
Italiana.
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ABSTRACT
The present study is part of a master’s thesis research, in order to analyze the
landscape of rural communities inhabited by descendants of Italian immigrants and
to identify in this landscape the elements that characterize it as a cultural landscape
in Monte Bérico and Lajeadinho, belonging to the municipality of Veranópolis - RS.
The article starts from the premise that recognizing the importance of architectural,
ethnic, cultural and artistic heritage can contribute to the preservation of the
memory and identity of communities. The research collaborates in understanding
the landscape and cultural heritage of Italian immigration and identifies in this
landscape the elements that characterize it as cultural landscape. It addresses a brief
bibliographical review, documentary survey and field survey. It notes the importance
of understanding the process of transformation of the landscape, the dynamics and
the relation of the landscape to the cultural identity of the inhabitants living in these
regions, and helps to safeguard this heritage.
Keywords: Cultural Landscape, Cultural Heritage, Historic Sites of Italian Immigration
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1. Introdução
Desde o fim do Séc. XIX e começo do Séc. XX, a imigração de europeus para o Brasil
gerou um novo processo de identidade cultural no país. O processo de imigração
de europeus no estado do Rio Grande do Sul é uma característica da formação
do território gaúcho. O estabelecimento das colônias de imigração permitiu a formação de paisagens que culturalmente caracterizam a identidade dos lugares e
representam relevante elemento da história. Esta pesquisa se insere na temática
patrimônio e paisagem cultural em regiões de imigração italiana.
Todas as paisagens são importantes, não se considera que a paisagem cultural
seja um tipo especial de paisagem, senão apenas uma maneira especial de vê-la
na qual é enfatizada a interação entre o ser humano e a natureza (LUCA, 2016).
Entretanto, a paisagem cultural pode ser considerada um patrimônio cultural, pois
a paisagem cultural compreende bens materiais e imateriais que caracterizam o
que é culturalmente significativo para cada comunidade, fortalecendo os vínculos
de identidade e pertencimento estimulando a memória coletiva.
O termo “paisagem cultural” vai abarcar uma diversidade de manifestações dos
tipos de interações entre a humanidade e seu meio-ambiente natural: de jardins
projetados a paisagens urbanas, passando por campos agrícolas, rotas de peregrinação entre outras (CASTRIOTA, 2013).
Segundo Nunes, Santiago e Rebolo Squera (2007) ao estabelecer seus próprios valores e significados aos locais que ocupa, o ser humano inevitavelmente os transforma, imprime nos elementos nativos da localidade 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 interação do homem e do
ambiente natural resulta na criação da paisagem, um conjunto de características
relacionadas entre si que conferem o diferencial de cada localidade.
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Desde a década de 1970 nota-se o interesse por parte de alguns pesquisadores
em preservar a paisagem cultural de imigração italiana no Rio Grande do Sul,
como por exemplo, a Coleção Imigração Italiana coordenada por Rovílio Costa e
Luís A. de Boni. Esta coleção que começou em 1975 e terminou em 1983, consiste
em sessenta livros sobre a imigração Italiana, compilando desde fotos, croquis de
edificações até relatos de descendentes de imigrantes.
Como afirma Posenato (1983) não se pode medir o valor de um edifício ou conjunto, somente pela estética ou a idade, mas, sobretudo, pelo significado que estes
elementos representam a uma determinada sociedade.
Esta pesquisa possibilita a compreensão da paisagem e o patrimônio cultural de
imigração italiana iniciado por outros pesquisadores e fomenta a discussão sobre
o resgate cultural das comunidades rurais de imigração italiana através da compreensão da valorização do indivíduo inserido na paisagem, considerando-o como
o principal detentor de cultura e valor.
Por outro lado, pretende colaborar com um tema atual, uma vez que reconhecer
a importância do patrimônio arquitetônico, étnico, cultural e artístico pode contribuir para a preservação da memória e identidades das comunidades. Neste
sentido, entender o processo de transformação da paisagem que é dinâmica e a
relação da paisagem com a identidade cultural dos habitantes que vivem nestas
regiões pode auxiliar na salvaguarda deste patrimônio.
Diante do exposto esta pesquisa tem como objetivo analisar a paisagem cultural
em Veranópolis e identificar sítios históricos de imigração italiana, visando à valorização da paisagem nas comunidades rurais estudadas.

2. Métodos
Para alcançar o objetivo proposto, esta pesquisa possui caráter qualitativo e a
metodologia utilizada foi o estudo de caso dos distritos rurais de Monte Bérico
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e Lajeadinho, localizados na cidade de Veranópolis na mesorregião nordeste do

obstáculos decorrentes de sua formação inicial, sustentada pelo tripé: latifúndio,

estado do Rio Grande do Sul.

monocultura e escravidão.

A escolha do objeto de estudo se deu por estas comunidades estarem às margens

Segundo Posenato (1983) por motivos geopolíticos, fez-se no Rio Grande do Sul,

da antiga Estrada Geral da Vacaria, esta estrada foi à primeira da região, e termi-

no século XVIII, uma experiência de colonização baseada na pequena propriedade.

nava nas margens do Rio das Antas, de lá a travessia era feita por balseiros que

Alguns milhares de açorianos foram trazidos para o sul, para ocupar as terras que

amarravam toras de araucárias umas nas outras, ou improvisavam madeiras em

eram disputadas com a Espanha. Por fim abandonaram-se os açorianos no litoral

cima de canoas, assim realizavam a travessia de pessoas, e mercadorias.

e ao longo do Jacuí.

Posteriormente, com a estruturação da Colônia Italiana de Alfredo Chaves (atual

Após algumas tentativas mais ou menos frustradas, imigraram para o Rio Grande

Veranópolis) a Estrada Geral da Vacaria foi chamada de Linha Thomas Flores, mui-

do Sul, a partir de 1824, colonos de origem alemã, a quem foram doados lotes ru-

tas famílias italianas resignadas à linha Thomas Flores aproveitaram o fato de a

rais de 50 a 80 hectares. Com estes imigrantes foram sendo povoadas as margens

estrada ser a única ligação entre Alfredo Chaves (Veranópolis) e Dona Isabel (Ben-

dos grandes rios da baixada gaúcha, até o sopé da serra, no nordeste da província.

to Gonçalves) e fomentaram nesta a venda de produtos para os transeuntes da
estrada, em sua maioria tropeiros e carreteiros, estabelecendo ali uma importante

A crise da escravidão, provocada com a proibição do tráfico negreiro, em 1850, fez

rota comercial.

com que o Brasil se lançasse a procura de europeus. Mas procurava-se impedir o
acesso a propriedade e nos cafezais paulistas faziam-se contratos de parceria os

Em 1952 foram inauguradas a RS 470 e a ponte Ernesto Dornelles, e assim a es-

quais foram criticados, pois com estes contratos os imigrantes eram mantidos em

trada que serpenteava pela mata caiu em desuso, porém às propriedades de imi-

estado de escravidão (POSENATO, 1983).

grantes italianos continuam as margens da antiga estrada como testemunho de
outra época. Esta paisagem remanescente é foco da pesquisa.

3. Resultados e Discussões
3.1 Contextualização da Imigração no Brasil
Para Herédia (2001) a política brasileira de colonização começou efetivamente com
a vinda de D. João VI para o Brasil onde o processo de colonização assumiu um
caráter de inovação visto que a proposta de renovar as estruturas existentes, com
mão de obra européia, era uma das metas de tornar o país independente. Pela

Longe da lavoura de café e açúcar, o Rio Grande do Sul retomou a colonização em
1849, voltando a buscar colonos alemães, porém os alemãespreferiam Argentina
ou EUA. Assim começou a procura por imigrantes italianos, que devido àunificação
da Itália, a população passava por uma violenta convulsão social.
Posenato (1983) afirma que entre 1875 e 1914, entraram no Rio Grande do Sul
entre 80 a 100 mil italianos. No Brasil todo, entre 1875 e 1935, aportaram mais
de 1.5 milhões de peninsulares, 70% dos quais ficaram em São Paulo. Os que se
destinavam ao Rio Grande do Sul provinham quase que exclusivamente do norte
da Itália: 54% eram vênetos, 33% lombardos, 7% trentinos e 4,5% friulanos.

proposta da colonização pretendia-se criar novas condições econômicas, políticas
e sociais, formando uma mentalidade que permitisse ao país superar todos os
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do autoritarismo do governo Imperial, os colonos imigrantes vão
construindo a história com as próprias mãos (FARINA, 1992.p.25).

Oficialmente, o processo de colonização italiana na serra gaúcha no estado do

Em 1898, conforme Decreto nº 124 - B Alfredo Chaves foi emancipada e passou à

Rio Grande do Sul iniciou-se em 1875 com a chegada de imigrantes no distrito de

categoria de Vila. Por existir outro município com o nome de “Alfredo Chaves”, foi

Nova Milano, hoje distrito do município de Farroupilha. Os imigrantes chegavam

oficializado em 1944 o nome Veranópolis: Cidade de Veraneio. Apelido que gan-

de barco ao Porto de São Sebastião do Caí a 40 km de Nova Milano. A partir de

hou por ser destino de férias de verão, pois, a presença do trem e das inúmeras

então, o Governo Imperial passou a coordenar a chegada dos novos moradores

pequenas estações que aproximavam as grandes cidades das cidades do interior,

que se estabeleciam nas colônias de Caxias (atual município de Caxias do Sul),

seduziam os visitantes que permaneciam nesta região em contato com a natureza,

Conde D’Eu (atual município de Garibaldi) e Dona Isabel (atual município de Bento

o Rio das Antas e atividades peculiares às propriedades rurais, hotéis e pousadas.

Gonçalves) (SARATE, 2014).
Veranópolis conta com uma população de 24.885 habitantes conforme estimativa
Assim que a colônia Dona Isabel (Bento Gonçalves) estava literalmente ocupada,

do IBGE em 01 de julho de 2016. Tendo a indústria de transformação como a base

de forma espontânea alguns imigrantes começaram a atravessar o Rio das An-

econômica com 69,43% do PIB seguido por produção e extração animal e vegetal

tas em busca de terras para agricultura. O governo imperial então providenciou

com 9,64% do PIB.

a fundação de mais uma colônia, depois denominada Alfredo Chaves (atual Veranópolis) (FARINA, 1992).

As áreas rurais de Veranópolis ainda se mantêm na mesma organização de linhas,
herança da organização das políticas de colonização do governo imperial. Estas

Alfredo Chaves (atual Veranópolis) provém do município de Lagoa Vermelha, sen-

comunidades ruraisdetêm aspectos peculiares, ou seja, permanecem edificações

do dele distrito até 1898. O primeiro mapa da Colônia de Alfredo Chaves foi efetu-

residências e comerciais com características vernaculares, símbolos da cultura

ado por Julio da Silva Oliveira e ajudantes em julho de 1884 a dezembro 1887, pelo

deimigrantes italianos e a mescla da mata nativa com a produção agrícola confor-

mapa identifica-se o relato de Farina (1992) no centro a estrada geral da Vacaria e

mando uma paisagem única.

ao longo da estrada, linhas (novas ruas) e as margens destas, os lotes aos quais os
imigrantes italianos foram resignados.
Farina (1992) relata que a partir da estrada geral da vacaria foram traçadas linhas
de dois em dois quilômetros e à medida que as linhas foram ocupadas, nasciam os
primeiros povoados: Paese Nuovo, Monte Vêneto, Capoeiras, Bela Vista, Lajeadinho, Monte Bérico entre outros o autor afirma:
Plantam-se roças, constroem-se toscas habitações, trabalham-se
madeiras, forjam-se instrumentos de trabalho, surgem capitéis,
capelas, salões comunitários, cooperativas. Enfim, independentemente

578

3.3 Linha Thomas Flores: As origens de Monte Bérico
e Lajeadinho
A estrada Geral da Vacaria foi posteriormente renomeada (na parte onde passava
no perímetro da vila) e foi chamada de Linha Thomas Flores. Até a década de 1940
a estrada que passava pela linha Thomas Flores que mais tarde se tornaria as localidades de Monte Bérico e Lajeadinho era a principal ligação entre os municípios
de Veranópolis e Bento Gonçalves, onde os carreteiros e tropeiros passavam antes de atravessar o Rio das Antas com mulas e gado.
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Apesar de a linha Thomas Flores ser uma única estrada, a população de imigrantes
italianos organizou-se conforme as primeiras capelas foram construídas. Em 1901
foi construída a capela em Honra a Nossa Senhora de Monte Bérico, e em 1910
foi construída a capela de São João, porém a comunidade ficou conhecida como
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Citam-se tropeiros, os vaqueanos, os muladeiros, os balseiros e os
carreteiros(FARINA, 1992. p.119).

3.4 A situação atual das comunidades estudadas.

Lajeadinho (apelido antigo devido ao riacho de mesmo nome que fica na região).
Com a inauguração da ponte Ernesto Dornelles em 1952, muitos estabelecimenA linha Thomas Flores terminava em uma espécie de porto, que ligava a Colônia

tos comerciais mudaram- se para as margens da RS 470, outros fecharam seus

de Alfredo Chaves a Colônia Dona Isabel, na encosta do rio das Antas os balseiros

negócios, porém a maioria das famílias das comunidades de Monte Bérico e La-

faziam a travessia de pessoas e mercadorias.

jeadinho continuaram com as atividades rurais.

Alguns imigrantes aproveitaram o movimento dos transportes na linha Thomas

Atualmente, os moradores das comunidades rurais, além de trabalharem com

Flores, para oferecerem produtos aos que por ali passavam, e assim logo se deu

agricultura, também exploram a atividade vitivinícola. Em Monte Bérico existe a

os primeiros estabelecimentos comerciais. Os mais famosos eram as casas de pas-

vinícola Simonetto e em Lajeadinho a vinícola Antônio Bin. Ambas trabalham re-

to, espécie de estalagem, onde eram oferecidos pouso e comida aos carreteiros/

cebendo turistas.

tropeiros e descanso aos animais.
Também são percebidas algumas agroindústrias nas comunidades, e o abandono
Com o urbanismo rodoviarista que surgiu a partir do primeiro pós-guerra e com

da produção agrícola nas comunidades de Monte Bérico e Lajeadinho, causando

a influência das idéias de Henry Ford de que a produção em massa levaria o con-

uma mudança na paisagem que era baseada na policultura. Nota-se uma trans-

sumo em massa, levaram a expansão da indústria automotiva nos Estados Unidos

formação na paisagem tradicional da imigração italiana, coma ausência de plan-

e no mundo. Esse ramo industrial tornou-se um dos principais eixos do desen-

tações tradicionais e criações de animais o abandono de casas de moradia perma-

volvimento econômico de países capitalistas no séc. XX (NOBRE, 2010).

nente e as construções de casas de finais de semana destinadas somente ao laser.

Segundo Tunes (2010) com o advento da modernidade, as cidades começaram
a ser planejadas priorizando as redes viárias para os automóveis e o transporte
privado se consolidou como principal meio de locomoção.
Por consequência, a travessia por balsas e as estradas que serpenteavam pelas
matas caíram em desuso, e as localidades que surgiram as margens da antiga
estrada ficaram fora da nova rota.
Com a evolução dos transportes, vimos desaparecer do cenário
da colonização italiana, vários personagens que deram expressiva
contribuição ao desenvolvimento de Alfredo Chaves e região.
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Os bens de natureza imaterial após visita exploratória foram separados em três
categorias de saberes culturais: produção de alimentos/cultivo, trabalho e religiosidade/ vivência em comunidade (figuras 2, 3 e 4).

Figura 1: Ao lado esquerdo, casa construção vernacular e lado direito condomínio fechado
(edificações vizinhas).
Fonte: Fogaça, 2018.

4. Procedimentos Técnicos
Os procedimentos técnicos tiveram como base o Art. 216 da Constituição Federal
Brasileira que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material

Figura 2: Levantamento bens imateriais: Produção de alimento e cultivo.

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência

Fonte: Fogaça, 2018

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. Nesta abordagem do patrimônio cultural buscou compreender o conceito de paisagem cultural.

4.1 Pesquisa de campo
A pesquisa de campo foi realizada em quatro etapas: visita exploratória, levantamento fotográfico, mapeamento de edificações/fichas de inventário e entrevistas.
A visita exploratória teve como objetivo fazer um registro dos bens de natureza
material e os bens de natureza imaterial na paisagem estudada, nesta etapa também se deu o levantamento fotográfico.
582
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Figura 4: Levantamento bens imateriais: Religiosidade/ Vivência em comunidade.
Fonte: Fogaça, 2018.

Figura 3: Levantamento bens imateriais: Trabalho.
Fonte: Fogaça, 2018.

O levantamento de bens imateriais identificou o cultivo das plantações, os saberes
da produção de alimentos e o trabalho de marcenaria e ferraria passado de geração em geração nas famílias de descentes italianos. A religiosidade sempre presente fica evidenciada nas festas religiosas e gera a vivência em comunidade. Este
aspectofoi fundamental para compreender que o indivíduo é parte fundamental
da paisagem, pois dela os indivíduos tiram seu sustento e nela fazem morada, pois
sem os saberes dos moradores, as edificações, as ferramentas e os alimentos não
possuem sentido e significado.
A visita exploratória evidenciouo grande número de edificações vernaculares às
margens da estrada que conecta Monte Bérico e Lajeadinho. O mapeamento foi
chamado de Bens Materiais Monte Bérico/Lajeadinho.
Nesta etapa se deu a terceira parte da Pesquisa de campo sintetizada no Mapeamento de edificações/Fichas de inventário. Elencou-se um registro de 13 pro-
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priedades rurais com características de imigração italiana, que para o diagnóstico

Os entrevistados tiveram liberdade para decorrer sobre o assunto. As entrevistas

destas edificações demanda a realização de fichas de inventário.

foram gravadas, transcritas e analisadas de formaqualitativa interpretativa.

Destas 13 edificações foram realizadas 5 fichas de inventário as fichas de inventári-

Cinco indivíduos foram entrevistados a respeito das edificações onde as fichas de

os aplicadas foram as fichas do IPHAE - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico

inventários foram aplicadas. Através do aplicativo Word Cloud foi possível fazer

do Estado

uma nuvem de palavras de cada entrevista, e desta forma perceber o que era
mais importante para cada morador, pois o aplicativo evidencia as palavras mais

Esta etapa das fichas de inventário necessita de ampliação da aplicação das fichas

repetidas e enfatizadas pelo entrevistado

nas demais edificações e uma nova ficha de inventário, mais completa, para fins
de análise de conjuntos arquitetônicos e paisagem para uma análise completa da

Nas entrevistas realizadas durante o levantamento, foi possível verificar a per-

paisagem cultural das propriedades na área rural.

cepção dos moradores sobre seus valores e a memória coletiva dos indivíduos, e
da necessidade da manutenção da paisagem cultural e do estilo de vida da pop-

E por fim com o intuito de completar a pesquisa de campo, foram efetuadas en-

ulação.

trevistas com alguns moradores vinculados as edificações onde foram aplicadas
as fichas de inventário.

Através das entrevistas foi possível perceber que a comunidade preza muito pela
religiosidade, pela família, pela vivência em comunidade, e que gosta muito das

Segundo Manzini (2004) uma entrevista, conforme sua finalidade pode ser conduzida com uma orientação diretiva. Fala-se, então, em entrevista estruturada,
que se assemelha ao questionário porque se desenvolve com base em perguntas
e respostas.Entrevistas estruturadas devem ser cuidadosamente planejadas e as
perguntas elaboradas em íntima conexão com os objetivos visados.
A metodologia utilizada para a pesquisa foi à entrevista semi estruturada de sondagem que visa à coleta de dados. Com o objetivo de avaliar o grau de importância
das edificações históricas foram feitas três perguntas aos proprietários, a saber:
O que essa Edificação/ conjunto/paisagem significa para o senhor (a)?
O que essa Edificação/ conjunto/ paisagem significa para sua família?
Existe interesse em manter a edificação/ conjunto/ paisagem?

edificações históricas, herança de seus ancestrais italianos.

5. Considerações Finais
A paisagem é dinâmica, observa-se ao longo da antiga linha Thomas Flores construções de diferentes estilos e décadas e a modificação do cultivo e na paisagem
natural. Porém Veranópolis pertence à região turística “Uva e Vinho”, dentro desta
região está especificamente na “microregião 2: Termas e Longevidade”. Além disso, o município atualmente está estruturando sua própria rota turística eutilizará
como roteiro a antiga linha Thomas Flores, nas comunidades rurais de imigração
italiana de Monte Bérico e Lajeadinho. Sendo assim possivelmente estas comunidades passarão por uma nova transformação na paisagem.
Segundo Delphim (2009) o tempo encarrega-se de revelar aspectos desconhecidos, não registrados pelo processo que resulta no tombamento. Um bem cultural
pode ser avaliado segundo cada diferente visão, por critérios objetivos ou subjetivos: pelo valor de mercado; pelo valor da matéria prima com a qual foi fabricada;

586

587

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

pelo valor religioso, ideológico ou cultural; pelo significado que assume dentro de

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

contextos mais amplos.
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RESUMO
O presente trabalho é um relato da prática educativa da aula de Arte em uma escola
da rede pública de Vitória (ES), onde foi oportunizado aos alunos vivências artísticas
e culturais, com visitas a patrimônios culturais locais, entre estes patrimônios estão:
Igrejas (Catedral Metropolitana, Santuário de Santo Antônio, Igreja do Rosário e
Igreja do Carmo), Palácio Anchieta (hoje sede do governo e espaço para exposições
artísticas); Galerias de arte (Virginia Tamanini, Homero Massena, Museu de Arte
do Espírito Santo) teatros (SESI Espaço Cultural e Teatro Carlos Gomes) além dos
parques Pedra da Cebola e Moscoso e um dos principais ícones da cultura Capixaba,
as Paneleiras de Goiabeiras. Além das aulas de campo os alunos assistiram
documentários que versavam sobre a cultura da cidade de Vitória. Usou-se como
embasamento bibliográfico os autores Bondia (2002), Buoro (2003), Pimentel
(2012), Saccomani (2016), Barbosa (2005) e outros autores que em sua literatura
colaboraram com elementos para a fundamentação deste relato. O intuito foi que os
alunos tivessem a oportunidade de conhecer a história cultural da cidade de Vitória,
capital do Espírito Santo, conhecendo os monumentos, as manifestações culturais e
posteriormente expressassem artisticamente essas vivências culturais.
Palavras-chave: Vivências artísticas e culturais, patrimônio cultural Capixaba.
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INTRODUÇÃO
Nasci e moro em Vitória capital do Espírito Santo, um estado geograficamente
privilegiado com regiões montanhosas e praianas, além de uma rica tradição cultural e religiosa. As manifestações culturais fizeram parte da minha infância como
os passeios nos parques naturais como as procissões da imagem de Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira do Espírito Santo. Imagem essa conduzida a um
ícone ligado a religiosidade dos capixabas, o Convento da Penha, uma construção
arquitetônica que fica em um penhasco de localização exuberante coberta pela
mata atlântica. Participávamos também da procissão da imagem de São Bendito
que é carregado em um andor sob as batidas da Banda de Congo Amores da Lua.
O congo é um conjunto musical típico das regiões litorâneas do Espírito Santo, a
banda de congo, toca e canta principalmente em festas religiosas, como as de São
Benedito, São Pedro, São Sebastião e Nossa Senhora da Penha e a tradicional festa das Paneleiras de Goiabeiras, que há mais de 400 anos, utiliza uma técnica indígena usada para fabricação de utensílios que é passada de geração em geração.
Essas experiências culturais constituíram um conjunto de vivencias que Bondia
(2002, p. 23) expõem como “o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando
sentindo ao acontecer do que nos acontece”. Justamente foram as experiências
que me possibilitaram fazer a conexão que me levou a escolha do patrimônio
cultural como fio condutor para o desenvolvimento de alguns projetos nas escolas
onde lecionei e ainda as vivências que despertaram o meu fascínio pelas manifestações culturais do meu Estado. O que contribuiu de forma significativa para
minha necessidade de fazer uma abordagem sobre o fazer artístico, a pedagogia
da experiência, a cultura no ambiente escolar imbricado para realização do Projeto Meu Canto dessa Cidade, onde no processo de ensino e aprendizagem a construção do conhecimento foi sustentado na vivência e experiência para o fruir e a
expressividade artística dos alunos, diante do conhecimento de ícones da cultura
do Espirito Santo, sobre cultura nos fala Morin ( p.61):
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“a cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, saber-fazer,
regras, normas, interdições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos
que se transmitem de geração em geração, reproduz-se em cada
indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a complexidade
psicológica e social”.
A relevância do projeto não se deu pelo resultado, mas sim no processo de
criação. E principalmente por promover um diálogo entre matrizes culturais e a
arte num processo onde o aluno ao apreender sobre a cultura local concebeu a
sua compreensão e leitura desse conhecimento pelo viés da arte, agregando seu
conhecimento e experiências anteriores. Desmistificando a visão de arte apenas
como linguagem, mas acima de tudo a compreendendo como campo de conhecimento e entendimento do mundo.
E é a experiência que viabiliza inúmeras possibilidades de expressão artística, o
que é realmente significativo no processo de construção de conhecimento, foi
o que constatei na minha prática educacional, onde sempre observei o desdobramento da cultura nas comunidades em que lecionei, vendo o envolvimento
da comunidade com a cultura e tradições locais. As pessoas envolvidas nessas
manifestações sempre são imbuídas de um sentimento de dedicação, devoção e
amor. Para Maturana (1988, p. 27) o amor é “a emoção que funda o social, como a
emoção que constitui o domínio de ações no qual o outro é aceito como um legítimo outro na convivência, é o amor”
A arte no contexto escolar, expressividade artística, cultura e identidade cultural
são algumas abordagens que elencaram o projeto desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaiolli, que objetivou levar ao aluno o conhecimento da cultura do Espírito Santo e após apreender esses
conhecimentos o expressar artisticamente. Ao pensarmos em qual a importância
de se valorizar a expressividade artística no âmbito escolar, Iavelbeg ( 2003, p.27)
fala “que a arte por si só, não opera transformações na educação, mas o processo
de criação pode reorientar o sentido de ensinar, o papel do professor, a imagem
da escola, bem como o valor das práticas culturais”.
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eleiras de Goiabeiras, que há mais de 400 anos produzem panelas de barro, de
forma totalmente artesanal, sendo o primeiro bem imaterial registrado no Livro
de Registro dos Saberes, em 2002, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico
e Nacional - IPHAN. Mesmo com a urbanização do bairro e as mudanças sociais

imaterial passado de geração em geração. O centro de Vitória, capital do Espírito
Santo, possui um patrimônio arquitetônico formado de parques, igrejas e prédios.
Muitos desses prédios hoje abrigam órgãos públicos, como Palácio Anchieta onde
funciona a sede do governo do Estado, além de teatros, museus e galerias de arte.
Minhas vivências pessoais da infância á juventude em todo esse conjunto cultural, possibilitaram realizar conexões para escolha de projetos nas escolas da rede
pública estadual onde leciono, cuja temática, é a arte e seus diálogos com a cultura
local. O Projeto Meu Canto dessa Cidade, desenvolvido nos anos de 2016 a 2017
com os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo
Pedro Rabaiolli, propiciou aos educandos visitas à ambientes relacionados à cultura do Espirito Santo. Posteriormente expressaram essas vivências em criações
artísticas. Atualmente, desenvolvo esse projeto na escola onde leciono, Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental “Elza Lemos Andreatta”. As vivências são
definidas por Bondia (2002, p. 23) como “o que se adquire no modo como alguém
vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como
vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece”. A relevância do projeto
se deu pela ênfase no processo de construção de conhecimento que as vivências
culturais, com as aulas de campo em ambientes não formais de ensino propiciaram aos alunos. A respeito de ambiente formal e não-formal de ensino Falcão
(2009, p. 18) afirma que:

/
BRASIL

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos
aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro,
clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de
pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não-formal
é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações
coletivos cotidianos.

O Espírito Santo, é um estado com uma ampla tradição cultural, entre elas as Pan-

ferramentas e técnicas rudimentares e tradicionais, mantendo o caráter de bem
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ocorridas até os dias de hoje, a fabricação das panelas de barro é realizada com

BELO HORIZONTE

Sendo esse projeto um desdobramento da pesquisa de mestrado em arte, que
realizo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo as Paneleiras de
Goiabeiras, um dos principais ícones da cultura Capixaba, como principal referência da pesquisa, propus essa pratica educativa como uma forma de despertar o
entendimento do aluno da cultura da sua cidade, Vitória (ES), como um todo, não
como se as Paneleiras e outros elementos que compõem a cultura Capixaba, seja
ela dança, música, artesanato, artefatos, bens materiais e imateriais como algo
fragmentado ou dissociado. Desta forma é preciso uma metodologia que possibilite ao aluno experimentações e vivências. Buoro (2003, p. 33) aborda essa
questão:
Nos percursos de transformação do conhecimento do educador e na etapa das
vivências em sala de aula, é preciso disponibilizar modelos variados para a experimentação, pois só com um repertório elaborado com base em experimentações e
vivências será possível avaliar de fato as diferentes metodologias e então criar ou
escolher aquela que responda aos parâmetros da realidade.
A metodologia utilizada para abordagem sobre a cultura local envolveu vídeos,
leituras de textos, película (slide), porém a aula de campo propiciou aos alunos
uma experiência de estar presente em ambientes que contam parte da história
da identidade capixaba. As visitas aos patrimônios arquitetônicos, principalmente
com as visitas guiadas por monitores, contavam todo histórico da construção e
os alunos interagiam com perguntas, o que proporcionou um novo significado
para os alunos daqueles ambientes, não apenas como um prédio antigo que é
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preservado, mas sim como um prédio que traz marcas da identidade de um povo.

struir conceitos e entendimentos dos diferentes diálogos que a arte propicia. Fo-

Permitiu na visita as Paneleiras de Goiabeiras, por exemplo, que eles conheces-

mentando o processo criativo dos mesmos. Para Pimentel (2012, p. 39),

sem todos os processos de confecção das panelas de barro: modelagem, primeira

O criar estaria, por conseguinte relacionado com o ato de reorganizar
um campo de percepção, constituindo uma nova ordem, uma nova
ideia, a partir dos dados já conhecidos. Este ato de reorganizar deve
estar provido de originalidade e novidades.

secagem, polimento, queima em fogueira a céu aberto, tingimento com tanino
(casca de uma árvore que confere a cor escura, característica da panela de barro
capixaba), bem como ao participar das oficinas, fizeram as panelas, porém foi pela
transmissão oral das paneleiras sobre o seu ofício, que tiveram uma maior compreensão do valor cultural de se manter uma tradição há mais de 400 anos.

Pensar em aula de arte além dos muros da escola, propicia a reflexão sobre a
importância de práticas que ampliam o pensamento crítico e artístico do aluno.
Desta forma, o aluno significará e dará sentido as suas vivências artísticas e culturais. Constatou-se que essas atividades fora do âmbito escolar possibilitaram
aos alunos ter referências para sua própria construção artística e entendimento dos elementos que constituem a cultura local Capixaba. As aulas normativas,
vídeos, documentários, fotos e pesquisas prévias, tornaram essas vivências em
campo, mais proveitosas. Os conteúdos estudados em sala de aula e as vivências
na aula de campo dinamizaram o processo de criação e de experiências artísticas
e culturais.
A experiência em ambientes não formais de ensino, oportunizou ao aluno o con-

Foto: Guilherme Favoretti
Queima da panela de barro em fogueira a céu aberto.

ALÉM DO MURO DA ESCOLA
Ao realizar as aulas de campo, evidenciou-se para os alunos a importância de se
conhecer e valorizar a cultura, bem como sensibilizar os estudantes quanto aos
possíveis diálogos existentes entre técnicas e materiais para elaboração e criação
de objetos artísticos. O que irá contribuir no desenvolvimento de valores e habilidades construídas no cotidiano do desenvolvimento expressivo dos estudantes.
Conhecer as histórias da cultura local e de artistas, nas visitas às exposições nas
galerias, com diferentes técnicas e formas expressivas, possibilitou ao aluno con-
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tato direto com cultura e tradições locais e ainda a aproximação com a sua identidade e memória cultural. A esse respeito Freire (2001, p. 83) entende que “é a
escola que estimula o aluno a perguntar, a criticar, a criar: onde se propõe a construção do conhecimento coletivo, articulando o saber popular e o saber crítico,
científico, mediados pelas experiências do mundo”. Romper com o cotidiano escolar e levar os alunos para conhecer a história cultural local é algo que desperta
o interesse e a capacidade de interação do aluno, bem como propicia entender o
processo de construção da cultura de uma sociedade.
O ambiente não-formal de ensino, que para alguns alunos era apenas locais de
lazer como museus e galerias, se torna uma importante referência para a construção do saber do educando, e ainda possibilita ao mesmo a proximidade com
objetos, monumentos, acervos, e tradições culturais. Mas é relevante conhecer a
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história cultural do aluno quais elementos constituem sua identidade cultural e
por esse motivo, o projeto tem início com atividades que propicia ao aluno trazer
à tona sua memória cultural, onde em roda de conversa os alunos dividiram com
os colegas de sala os lugares e manifestações culturais que já vivenciaram. Nesse
processo muitos alunos demonstraram interesse em conhecer lugares que são
tão próximos de suas residências e de fácil acesso como o Teatro Carlos Gomes,
o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana de Vitória, e pouco conheciam sobre a história das Paneleiras de Goiabeiras, apenas “ouviram falar”. É importante
que o educando tenha conhecimentos prévios sobre o tema para que as vivências
possam ser significativas. Desta forma haja um entendimento sobre a proposta
pedagógica. Teremos significativas contribuições sobre as formas que as aulas de
Arte podem ampliar, aguçar e desenvolver as habilidades e os processos criativos
dos educandos. Quando compreendemos aspectos dos processos de criação dos
educandos e despertamos a reflexão do aluno sobre as diferentes formas de se
interagir e produzir arte.

MEU CANTO, DESSA CIDADE: VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS
E CULTURAIS.
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de arte além daquele que a rotina incidentalmente lhe permite, impõe
assim sua norma ao nosso olhar e, desse modo, toda a obra de arte
urbana passa a ser vista rapidamente, com a mesma velocidade de
olhar que nos é imposta pela imagem da publicidade exposta no
outdoor.
Sendo assim, o projeto partiu da leitura do entorno da escola e das referências
culturais dos alunos. Partiu, igualmente, dos conhecimentos prévios sobre as
manifestações culturais do Espirito Santo: iniciou-se com a pergunta “qual seu
canto preferido de Vitória”? Foi sugerido que os educandos desenhassem as impressões sobre os lugares (cantos) escolhidos. Os ambientes relacionados a lazer
como a Pedra da Cebola e Praia de Camburi, foram primeiramente mais citados
pelos educandos. O que nos trouxe a impressão de que para os alunos, cultura e
lazer são análogos. Os materiais e suporte disponibilizados para desenvolverem
essa atividade foram a parede de uma sala de aula, papeis e lápis de cor.
Os lugares citados, vinham de uma memória afetiva, relacionados a ambientes de
lazer que frequentavam com os familiares. Foi possível perceber ainda que mesmo
morando tão próximo de alguns monumentos e prédios culturais, os alunos não
têm acesso a esses ambientes como algo constituinte da cultura Capixaba. A ar-

Um termo muito usado pelos alunos em sala de aula, quando um outro colega

tista de referência para algumas produções artísticas, foi a artista plástica Andrea

o incomoda é “me deixa no meu canto”, depois percebemos que muitos colegas

Barros, é uma artista com uma versatilidade artística, utiliza variados suportes

professores ao findar do dia sempre usavam expressão como “quero logo chegar

(madeira, tecido, cerâmica, papel e telas) que tem como uma das características

no meu canto e descansar”. Nesse sentido meu canto é uma referência a um lu-

produzir obras de arte tendo a cultura capixaba como elemento referencial. A

gar que traz paz, tranquilidade, afinidade, proximidade, por isso o título do proje-

respeito de termos um artista como referência para ampliar o repertorio artístico

to: Meu canto dessa cidade, pois o intuito era de conhecer que locais “cantos” os

dos alunos, Gonçalves (2016, p. 37) entende que:

alunos conheciam, pois mesmo morando tão próximos dos patrimônios culturais,
citados anteriormente, os alunos não tinham uma proximidade e entendimento
da relevância desses espaços como constituintes da cultura capixaba, sobre esse
aspecto nos fala Buoro (2003, p. 37)
O ritmo da cidade, para a maioria da população que não tem
oportunidade de experimentar um contato mais íntimo com as obras
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Podemos afirmar que a importância de um ensino aprendizado da
Arte com a presença de obras dos artistas além de fortalecer o contato
com a produção artística pode trazer para o ser humano maiores
possibilidades de ampliação de conhecimentos sobre a linguagem da
Arte e sobre o viver no
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Andrea Barros, foi uma importante referência, pois trouxe um novo olhar dos

parte interna onde fica o palco e os assentos, o teto tem um formato de ferradura

alunos para as questões relacionadas a suporte para produção dos seus trabalhos,

de cavalo e o lustre foi um presente vindo do Rio de Janeiro e pertencia ao Cassi-

pois geralmente a primeira alternativa usada por eles, é a pintura em tela, a artista

no da Urca (uma casa de espetáculos inaugurada em 1922, que abrigou grandes

usa os mais variados suportes e isso não foi apenas inspirador como inovador, um

espetáculos de música e dança).

dos alunos reproduziu seus trabalhos em tijolinhos que estavam em uma caçamba de entulho de obra. Ao percebemos que o aluno não é apenas “depositário’ de

As visitas guiadas por monitores (pessoas com formação, geralmente em artes vi-

novos conhecimentos, quando lhes é apresentado um artista de referência, aliado

suais, história da arte ou arte plástica com conhecimento e aprofundamento para

as vivências artísticas e culturais, esse repertório, possibilitou que expressassem

mediar a visita aos espaços públicos), ajudaram os alunos entenderem a história

as suas impressões e impessoalidade nas atividades pedagógicas. Visivelmente

do local e promover uma maior interação dos alunos com o ambiente, uma vez

buscaram imprimir seu entendimento, no caso no âmbito da produção do objeto

que vão conhecendo a história, as particularidades e o contexto social e artísti-

artístico, os alunos expressaram suas vivências das mais diversas formas (pintura,

co da construção desses espaços. Os monitores também desenvolvem oficinas

escultura, desenho, modelagem, música e vídeo).

e estimulam a participação dos alunos, os motivando a perguntar e explorar os
ambientes.
A segunda aula de campo, foi no Palácio Anchieta, onde fica a sede do governo
estadual. Um patrimônio arquitetônico de 1759, que possui um espaço para exposições locais e internacionais. Na ocasião, no espaço de exposição do Palácio
Anchieta, os educandos tiveram a oportunidade de visitar a exposição Constelações
do artista plástico Capixaba, Samir Hilal Samir. A exposição Constelações contava
com uma obra feita com a ajuda de alunos de sete escolas estaduais localizadas
na Grande Vitória. Os alunos puderam perceber as variadas formas de se expres-

Fonte: http://www.litoraltecidos.com.br/MostraImgES.aspx?img=33

sar artisticamente, uma vez que a exposição contava com instalações, pinturas,

Pintura com tinta guache. Suporte tijolinho. Aluno S.E.M.. 14 anos.

música, vídeos e um trabalho realizado por mais de 2,5 mil alunos da rede estad-

(Pedra da Cebola e Convento da Penha).

Dando sequência as atividades, assistiu-se os seguintes documentários: Raízes
- A história do Espírito Santo - Episódio 1 - A Formação da Identidade Capixaba e
VITÓRIA-ES, BRASIL. Eles versavam sobre a cultura do Estado e foram, posteriormente, ministradas quatro aulas de campo. A primeira foi uma visita guiada ao
Teatro Carlos Gomes, o principal espaço para peças teatrais locais e nacionais,
inaugurado em 1927. É um dos prédios mais antigos de Vitória, que se mantem
em plena atividade. Os alunos puderam explorar todo o interior do teatro e saber

ual. Essa aula traz varias questões que nos permite refletir sobre a importância
do uso do patrimônio público para abrigar exposições de arte contemporânea;
a participação de alunos da rede estadual na confecção da obra que dá nome a
exposição: Constelações, onde os alunos grafaram seus nomes, no total de 10 mil,
tendo a obra “Noite estreladas de Van Gogh” como inspiração, desmistifica a ideia
que a arte é algo inatingível para os alunos de regiões de vulnerabilidade social,
como os alunos da escola Rabaioli, Bem como ver uma obra de arte, produzida
por colegas da mesma rede pública que eles, ocupando um importante espaço da

as particularidades do local, as que mais chamaram a atenção dos alunos foram a
602
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arte capixaba, mostra o quanto que os espaços artísticos e culturais são acessíveis

uma mudança de percepção em relação à importância das ideologias por trás da

e democráticos.

construção destes edifícios na história do Espírito Santo

Ao lado do Palácio Anchieta visitamos duas galerias de arte: Homero Massena

Anteriormente, os alunos visitaram patrimônios culturais arquitetônicos, e tiveram

e Virginia Tamanini, ambas galerias abrigavam exposições de artistas capixabas.

entendimento do significado de patrimônio material. Na quarta aula de campo,

Na Homero Massena, a exposição versava sobre Memórias Afetivas, e o ambi-

visitamos o Galpão das Paneleiras de Goiabeiras. Dessa forma ao conhecer um

ente de pertencimento na infância, com telas que retratavam as brincadeiras, os

patrimônio imaterial, que a maioria conceituava “como aquilo que não se pode

locais visitados por estes artistas quando crianças. Na galeria Virginai Tamanini,

tocar”, eles tiveram a compreensão da cultura que se mantem viva, dinâmica e

os artistas também eram capixabas, e utilizando variadas técnicas: pintura, co-

presente em uma comunidade que traz uma carga afetiva e de pertencimento,

lagem, textura, mosaico e vitral, retrataram os ícones culturais da Grande Vitória

ser paneleira é muito além de confeccionar artesanalmente panelas de barros é

(Convento da Penha, Congo, Santuário de Santo Antônio, Catedral Metropolitana,

moldar uma cultura, é manter viva uma tradição, é perpetuar um modo de fazer

Igreja do Rosário, entre outros). Na ocasião os alunos ganharam um livro contan-

de geração em geração. Esse contato direto com as paneleiras, propiciou uma out-

do a história de cada monumento e o processo de criação dos artistas. Foi muito

ra forma de conhecer a história da cultura capixaba, a transmissão oral, o que foi

enriquecedor essa atividade tanto pelo aspecto de visita a um monumento históri-

enriquecedor para os alunos, que puderam interagir com as pessoas que fazem

co como o Palácio Anchieta, quanto pela forma com que os artistas expressaram

parte dessa cultura tão significativa para o Espírito Santo.

artisticamente, usando suportes, técnicas e materiais variados, ampliando para o
ano a visão das inúmeras possibilidades no processo de criação artística.

DO CANTO AO ENCANTO

Na terceira aula, conheceu-se algumas arquiteturas religiosas. No alto do cen-

As visitas aos monumentos e as exposições aliados aos conteúdos estudados em

tro de Vitória, uma imponente construção neogótica, estilo adotado pela igreja

sala de aula se complementaram, contribuindo como novas referências para as

católica, está localizada a Catedral Metropolitana, os vitrais centrais retratando

produções artísticas feitas pelos alunos. Evidenciando o quanto que essa prática

São Pedro, São Paulo, e Jesus Cristo ao centro, foi o que mais chamou atenção dos

pedagógica despertou o desejo dos educandos de expressarem-se artisticamente,

alunos; tanto quanto o fato da igreja manter a cripta dos restos mortais de bispos

ou seja, ao ampliar o repertório os alunos despertaram não só a criatividade, mas

e arcebispos de Vitória. Próximo da Catedral Metropolita com palmeiras imperial,

principalmente a concepção de uma arte que refletisse suas emoções e entendi-

presente do rei Dom Pedro II, 111 degraus dão acesso a igreja Do Rosário, erguida

mento dos locais visitados. Saccomani (2016, p. 61) a esse respeito nos fala que:

em 1975, pelos negros. Enquanto construíam a igreja seguravam um rosário e
eram catequisados, e tinham ali a garantia de seguir uma religião que lhes garantisse ao morrerem, não serem enterrados como indigentes e sim como um cristão.
A igreja do Rosário, mantem todas as características da construção do período
colonial. Muitos alunos relataram que mesmo conhecendo o centro de Vitória,
não conheciam os prédios históricos e construções religiosas. Também revelaram
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O indivíduo está incorporando à sua atividade um instrumento
cultural que já existe na sociedade, portanto não se cria nada novo.
O acervo da humanidade existe como memória do gênero humano
e, no momento que o indivíduo se apropria dele, passa também a ser
memória individual. O uso desses instrumentos culturais gera novas
possibilidades na atividade do aluno, que passa a fazer coisas que antes
não fazia.
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A contextualização das vivências artísticas, contribuiu no processo de criação e
ainda a consciência social do indivíduo. As dimensões do patrimônio cultural no
aspecto da memória e identidade cultural, nos permitem entender o patrimônio
público como um repositor da memória que nos subsidie de elementos que nos
leve a apropriação e entendimento de que fazemos parte dessa história cultural.
O Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico e Arquitetônico (2008, p.13) a esse respeito nos fala que “os bens, que constituem os elementos formadores do patrimônio, são ícones repositórios da memória, permitindo que o passado interaja com
o presente, transmitindo conhecimento e formando a identidade de um povo”.
Sendo assim percebe-se o quanto o processo de criação dos alunos, foi construído com a consciência de percepção e visão de mundo e nas vivências culturais e
artísticas. A esse respeito Pereira (2006, p. 23) entende que:
É a contextualização a partir desses elementos que, inevitavelmente
ajudará a fomentar a postura crítica do educando. A contextualização
agirá como um elemento potencializador da percepção e instigará
diálogos como uma das essências geradoras da contribuição artística: a
obra.
Essa atividade pedagógica possibilitou a ampliação do repertório no fazer artístico
dos alunos. E uma das expressões mais usadas pelos alunos, nas rodas de relato
da experiência, foi “fiquei encantado com tudo que vi e vivi”. O que se refletiu nas
produções artísticas, onde utilizaram variados suportes (madeira, isopor, tijolinhos, papelão e tela), materiais (tintas, areia, cola, cimento, massa corrida, papeis,
jornais e utensílios) bem como usaram diferentes técnicas (colagem, maquetes,
papietagem, pintura, dobraduras entre outras), buscando representar os mínimos
detalhes das suas vivências. A respeito de representação artística para Pimentel
(2012, p.121):
A representação pode ser entendida em duas diferentes vias: como
reprodução da composição, forma, cor, isto é, da descrição física de um
objeto, e/ou como uma interpretação individual dos seus significados
sob o ponto de vista dos sentimentos individuais”. Pode-se dizer que a
qualidade da experiência pessoal d@ alun@ vai depender em muito de
606
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como foram direcionadas as propostas e como foram conduzidas as
atividades nas diversas etapas do processo de aprendizagem.
A aula de campo deixou claro que ao ir além do muro da escola, possibilita-se e
amplia-se formas de se fazer e pensar a Arte. Permite ao aluno a construção do
conhecimento sobre a cultura local e a história da sua cidade, Vitória. Tais processos despertam uma identificação com a identidade cultural e alguns alunos
expressaram a preocupação em zelar e manter viva as tradições culturais, nesse
aspecto os alunos criaram panfletos que contavam a história dos patrimônios culturais visitados em especial das Paneleiras de Goiabeiras, um dos mais reproduzido pelos alunos. Tendo como referência a artista Andrea Barros, criaram um panfleto que foi distribuído entre os colegas da escola, essa atividade foi desenvolvida
juntamente com a professora de língua portuguesa.
É muito importante ter a participação de outras áreas de conhecimento no desenvolvimento de projetos como esse, pois os conteúdos das disciplinas, muitas vezes
dialogam por diferentes aspectos: social, político, econômico e geográfico entre
outros. A equipe pedagógica do Rabaioli, representado pela pedagoga Evilin Dantas, que com seu conhecimento pedagógico contribuiu no planejamento e alinhamento das aulas de campo, para que estas fossem dinâmicas e proveitosas,
uma vez que devido as questões de calendário escolar, era necessário articular a
saída dos alunos com as demais disciplinas, dias de prova, e outras atividades do
cotidiano escolar. Planejar as atividades pedagógicas é algo relevante quando nos
propomos a fazer atividades de campo, para que não seja apenas um “passeio” e o
aluno possa efetivamente construir novos saberes, despertar novo olhar para objetos, construções que fazem parte do seu dia a dia, os ressignificando no aspecto
de constituintes da sua identidade cultura local.

Considerações Finais
Ao agregar o conhecimento prévio dos alunos sobre a cultural local, bem como de
suas vivencias culturais como rito religiosos, práticas de tradições seja ela dança,
música ou plástica não só ressignificaram como reafirmaram o quanto temos que
607
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valorizar nossas heranças culturais, e que novos conhecimentos ampliam nosso

BARBOSA, A. M. (Org.). A compreensão e o prazer da arte. São Paulo: SESC Vila

alcance do entendimento e nos faz sentir parte do processo constitutivo de uma

Mariana, 1998..

sociedade e sua cultura que advém das experiências vivenciadas no decorrer de
nossa vida. A expressão artística dos alunos, foi se revelando a partir dos resulta-

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev.

dos tanto do conhecimento prévio quanto dos vivenciados com os demais colegas.

Bras. Educ. [online]. 2002, n.19, pp.20-28. ISSN1413-2478. http://dx.doi.org/10.
1590/S1413-24782002000100003.

Ultrapassar os limites da sala de aula, gerou-se elementos que ampliaram o repertório artístico, despertando um novo olhar para as questões culturais local e

BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da

suas habilidades artísticas. As aulas de campo contribuíram, para a fruição no

arte. 2. Ed. – São Paulo: Educ/Fapesp/Cortez, 2003.

processo de criação. O educando, não apenas reproduziu imagens, mas as ressignificou. O que nos leva a refletir o quanto as vivências, experiências e experimentações artísticas trazem mudanças significativas para prática educativa no ensino
da arte, despertando com essas práticas a criticidade e expressividade. De acordo
com Ferraz e Fusari (1999, p. 16), “a arte se constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo
em que vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo”.
Algumas indagações surgem na trajetória da prática educativa, mas as experiências vividas em ícones culturais trouxeram mudanças significativas para produção
artística dos alunos, e despertaram um novo olhar no que diz respeito a cultura
local. A ênfase de promover vivências culturais aos alunos, usando o patrimônio
cultural como elemento de referência para a produção do objeto artístico, não torna o patrimônio cultural apenas uma ferramenta de construção do saber, mas sim
criou uma proximidade dos alunos com a história dos monumentos. Despertando
ainda reflexões sobre identidade cultural, construção de conhecimento dos valores e tradições, que poderiam ser desdobrados isoladamente em diversos estudos e outras práticas pedagógicas.
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RESUMO
O artigo a ser apresentado possui como objeto de estudo, um olhar sobre a tectônica
da modernidade, observando os desafios encontrados para a preservação do acervo
arquitetônico produzido no nordeste brasileiro, especificamente, tomando como
estudo de caso, algumas edificações modernas projetadas e construídas durante os
anos 50 a 80, na cidade de Campina Grande, agreste paraibano. Serão analisados os
edifícios de uma residência de linhas modernas (1954), o Teatro Municipal Severino
Cabral (1962), e o Centro cultural Lurdes Ramalho (1980). O trabalho é resultado de
investigações que vêm sendo realizadas pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar/
GRUPAL, vinculado ao curso de arquitetura e urbanismo da UFCG, e cadastrado no
CNPq. A metodologia da pesquisa trabalha com a linha de intervenção no patrimônio
edificado, em textos produzidos por KUHL (2008), RIBEIRO (2008), entre outros, bem
como, com a linha metodológica de conservação do patrimônio edificado, que estuda
as patologias e danos causados às edificações, respaldando-se em aporte teórico
baseado em LINCHSTEIN (1998) e TINOCO (2007). Vale frisar aqui, que na etapa
de análise dos exemplares modernos campinenses, trabalha-se com as dimensões
voltadas para a produção do espaço, a funcionalidade, a questão formal, e a
dimensão construtiva, também conceituada por FRAMPTON (1995), como tectônica,
a poética da construção, ou a arte da construção. Para Frampton a tectônica se
refere, não unicamente 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 análise de tais elementos construtivos vem
trazendo à tona na pesquisa, os desafios encontrados para se preservar tal acervo,
podendo-se observar problemas que vão desde possíveis falhas na concepção
arquitetônica e estrutural, uma má escolha de materiais construtivos, má execução
da obra, questões de mau uso, até a falta de manutenção do bem, que acarreta a sua
deterioração, podendo o mesmo a vir sofrer um colapso construtivo, caso esse não
seja devidamente tratado, conservado.
Palavras-chave: tectônica, modernidade arquitetônica, conservação.
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Introdução
O artigo a ser apresentado possui como objeto de estudo, um olhar sobre a tectônica da modernidade, observando os desafios encontrados para a preservação do
acervo arquitetônico produzido no nordeste brasileiro, especificamente, tomando
como estudo de caso, algumas edificações modernas projetadas e construídas
durante os anos 50 a 80, na cidade de Campina Grande, agreste paraibano.
Serão analisados os edifícios de uma residência de linhas modernas (1954), o Teatro Municipal Severino Cabral (1962), e o Centro cultural Lurdes Ramalho (1980).
O trabalho é resultado de investigações que vêm sendo realizadas pelo Grupo de
Pesquisa Arquitetura e Lugar/ GRUPAL, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, e cadastrado no CNPq.
A metodologia da pesquisa trabalha com a linha de intervenção no patrimônio edificado, em textos produzidos por KUHL (2008), RIBEIRO (2008), entre outros, bem
como, com a linha metodológica de conservação do patrimônio edificado, que estuda as patologias e danos causados às edificações, respaldando-se em aporte
teórico baseado em LINCHSTEIN (1998) e TINOCO (2007).
Vale frisar aqui, que na etapa de análise dos exemplares modernos campinenses, trabalha-se com as dimensões voltadas para a produção do espaço, a funcionalidade, a questão formal, e a dimensão construtiva, também conceituada por
FRAMPTON (1995), como tectônica, a poética da construção, ou a arte da construção.
Para Frampton a tectônica se refere, não unicamente 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.
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A análise de tais elementos construtivos vem trazendo à tona na pesquisa, os desafios encontrados para se preservar tal acervo, podendo-se observar problemas
que vão desde possíveis falhas na concepção arquitetônica e estrutural, uma má
escolha de materiais construtivos, má execução da obra, questões de mau uso,
até a falta de manutenção do bem, que acarreta a sua deterioração, podendo o
bem a vir sofrer um colapso construtivo, caso esse não seja devidamente tratado,
conservado.
Reforça-se ainda nessa discussão, que uma manifestação patológica na edificação
acontece com a queda de desempenho precocemente (antes de se atingir o limiar
de vida útil para aquele material ou componente), diante de erros no planejamento, especificação, execução e/ ou mesmo em uso, que podem ou não ser cumulativos.
Torna-se necessário e imprescindível uma atenção maior ao envoltório do espaço
arquitetural em sua dimensão material e tátil, dando ênfase aos nexos entre expressividade arquitetônica e materialidade, observando aspectos pertinentes não
somente à documentação do bem, mas principalmente, a tudo que é referente
à sua tectônica. Essa é a proposta do artigo que trará exemplares de edificações
modernas campinenses e os desafios para a sua preservação.

Aporte teórico
Esse texto trabalha com as palavras chaves voltado para os conceitos de tectônica,
modernidade arquitetônica, e conservação, fazendo-se necessário expor o pensamento de alguns autores que são fundamentais para a compreensão dos mesmos, e em seguida, relacioná-los, a fim de se construir um fio condutor para o que
se pretende aqui discutir e refletir: a tectônica da modernidade, e os desafios para
a preservação da arquitetura moderna no nordeste brasileiro.
A compreensão do que vem a ser tectônica é fundamental. Frequentemente definida como “arte da construção”, um melhor entendimento do conceito de tectônica
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não pode passar ao lado de uma melhor compreensão da trajetória histórica do

Dessa forma, ao se considerar a dimensão construtiva (a tectônica) como um as-

termo.

pecto fundamental no valor da obra, além das dimensões espacial, formal, funcional, observa-se a necessidade de se analisar o comportamento dos elementos

AMARAL (2009) escreveu um artigo esclarecedor que apresentou uma retomada

estruturais dos edifícios a serem preservados e devidamente conservados.

histórica do termo da tectônica, esclarecendo que o mesmo é derivado do grego
tekton (carpinteiro), e que a noção de tectônica atravessou mais de 2.000 anos de

Entendendo que um sistema construtivo é composto não apenas da estrutura da

história.

obra em si, com sua divisão básica em subestrutura (fundações), e superestrutura
(pilares,vigas, e peles), mas também, de seus detalhes, junções que envolvem as

Sua compreensão mudou em relação ao original grego, principalmente devido às

relações entre a materialidade e as soluções projetuais, que formam o arcabouço

contribuições dos teóricos alemães Carl Bötticher e Gottfried Semper no século

construtivo de determinada edificação e lhe conferem um valor construtivo a ser

XIX, e, mais recentemente, devido à notável contribuição de Kenneth Frampton

preservado.

(1995). Este último autor provocou uma renovação do debate sobre a tectônica,
promovendo a noção ao estatuto de “potencial de expressão construtiva” da ar-

TINOCO (2009) colocou que: “Conservar uma edificação é preservá-la do dano e da

quitetura, capaz de reunir aspectos materiais e construtivos aos aspectos culturais

decadência”. Complementando a colocação de Tinoco, um olhar sobre a Carta de

e estéticos.

Burra esclarece que o termo conservação:

O termo é definido como o “caráter essencial da arquitetura através do qual, parte
de sua expressividade intrínseca é inseparável da maneira precisa da construção”,
não mais se apresentando como um manifesto contra o cenográfico e o representacional, como ocorreu no debate inicial de FRAMPTON (1985 e 1990) em seus
primeiros textos sobre o tema, onde criticava a produção pós moderna- mas
como uma maneira de abordar a arquitetura enquanto concepção e construção,
enquanto realização, conjuntamente.
Importante frisar aqui, que corroborando com o que colocou NESBITT (1996), anteriormente às posições de Frampton sobre o conceito de tectônica, autores como
Peter Collins (1960), Eduardo Sekler (1965) e Stanford Anderson (1968). NESBITT
(1996) frisa que a tectônica apareceu na crítica da arquitetura do fim do período

“Designará os cuidados a serem dispensados a um bem para preservalhe 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 as necessidades e exigências práticas.”
Utilizando-se ainda do texto conceitual da Carta de Burra, esta coloca que o termo
manutenção de um bem, designará a proteção contínua da substância, do conteúdo e do entorno de um bem, e não deve ser confundida com o termo reparação.
O documento esclarece que a reparação de um bem implica em restauração ou
reconstrução.

modernista, e vem se constituindo em um dos principais temas do debate con-

Tal decisão sobre o tipo de conservação a ser adotada dependerá da conduta

temporâneo, ao lado da semiótica, da fenomenologia, do deconstrutivismo, do

conclusiva sobre a análise das patologias construtivas do bem, observando-se as

regionalismo crítico, designadamente.

situações nas quais, a edificação ou suas partes, deixam de apresentar o desem-
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penho esperado, em determinado momento da sua vida, ou seja, se a edificação

idade (químicos; físicos); 5. Fatores de uso (projeto do sistema; procedimentos de

não cumpre suas funções, deixando de atender às necessidades dos usuários.

instalação e manutenção; desgaste por uso normal; abuso no uso (inobservância
da manutenção).

Observa-se que uma manifestação patológica acontece com a queda de desempenho precocemente (antes de se atingir o limiar de vida útil para aquele material

Segundo BAUER (2010), vários estudos buscam associar a degradação aos fatores

ou componente), diante de erros no planejamento, especificação, execução e/ ou

anteriormente citados. Sabidamente, quanto maior a intensidade de um fator

mesmo, em uso, que podem ou não ser cumulativos.

crítico, mais intensa a deterioração, e menor a vida útil.

Segundo a NBR 5674 (ABNT, 1999) a vida útil de um material construtivo utilizado

A questão parece ser clara, ou seja, necessita-se identificar, classificar, medir, pre-

em uma obra, consiste no intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas

ver o efeito dos fatores de degradação sobre o edifício e suas partes.

partes constituintes atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, obedecidos aos planos de operação, uso e manutenção previstos.

Como proposta metodológica (figura 1) para realizar tais etapas de intervenção no
patrimônio edificado, o professor LICHENSTEIN (1986) propôs um método genéri-

Para FLAUZINO e UEMOTO (1981) a vida útil de um edifício é condicionada pela vida

co para a realização de procedimento adequado para se conhecer as alterações

útil de seus constituintes devendo-se, portanto ater-se para o grau de importância

estruturais e funcionais nos elementos construtivos de uma determinada edifi-

que cada elemento exerce sobre o sistema considerando variáveis como facili-

cação, que pode ser resumida em três momentos específicos: 1) Levantamento de

dade e custos atrelados a manutenção e/ ou reposição, fatores de degradação e

Subsídios; 2) Diagnóstico da situação; 3) Definição de conduta.

outros mecanismos intervenientes.
Qualquer modificação (mudança/ alteração/ transformação) operada no corpo da
estrutura do edifício (tanto na sua subestrutura, como na superestrutura) ocorrida
devido à ação de diversos e distintos fatores, como os de origem atmosférica, biológica, de carga, de incompatibilidade (físicos ou químicos) e de uso podem acarretar danos para a conservação da obra, devendo tais alterações ser devidamente
tratadas, a fim de evitar problemas mais graves.
Pode-se elencar como os principais fatores de degradação dos edifícios: 1.Fatores atmosféricos (radiação solar, nuclear, térmica; Temperatura (elevação, depressão, ciclos); 2. Fatores biológicos (micro-organismos, fungos, bactérias); 3.
Fatores de carga (stress) esforço de sustentação contínuo; esforço periódico; esforço randômico (fenômenos ou processos aleatórios); ação física da água como
chuva, granizo e neve; ação física do vento;combinação da ação física do vento e

Figura 1: Fluxograma das etapas do método de intervenção no patrimônio edificado segundo

da água;movimento de outros agentes, como veículos; 4. Fatores de incompatibil-

LICHENSTEIN (1986) adaptado por TINOCO (2009). Fonte: Redesenho AFONSO. 2018.
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TINOCO (2009) adaptou o método de LICHTEINSTEIN (1986), realizando ajustes e

possui por parte da população e de equipes técnicas de órgãos preservacionistas,

definindo cinco grandes etapas: 1) Caracterização dos danos (vistoria, levantam-

que ainda não os incluíram devidamente no embasamento das políticas públicas

entos, ensaios e estudos); 2) Compreensão dos danos (análises); 3) Alternativas

preservacionistas.

(prognóstico); 4)Tomadas de decisão (Conduta: incertezas, custos, tecnologia); 5)
execução (intervenção).

Estudos de caso

Ainda segundo TINOCO (2009, p.3), para se conhecer uma edificação é necessária

Após a exposição dos conceitos que norteiam a construção desse artigo, como

a experiência do lugar (toque dos elementos e materiais construtivos/ tatilidade, a

estudo de caso específico, serão analisadas aqui, três edificações modernas

interação com o edifício e seus espaços, sentindo, percebendo e compreendendo

projetadas e construídas durante as décadas de 50 a 80, na cidade de Campina

o mesmo.

Grande, agreste paraibano: 1) Residência de linhas modernas (1954); 2) Teatro
Municipal Severino Cabral (1962); 3) Centro cultural Lurdes Ramalho (1980). To-

O entendimento da patologia do edifício exige o saber, o conhecer e o com-

das as obras foram analisadas, considerando as diversas etapas da construção

preender, em todos os níveis, sobre as manifestações das degradações dos siste-

(segundo CUNHA et al.1998), formadas por : 1) concepção e projeto (arquitetônico

mas e componentes construtivos. Dessa forma, a patologia das construções ne-

e estrutural: composto de desenho das pranchas, detalhamento e memória de

cessita um profundo conhecimento da tectônica/ dimensão construtiva da obra.

cálculo); 2) seleção e emprego dos materiais; 3) execução; 4) utilização/ uso ; 5)
manutenção e outras

Sobre o acervo arquitetônico moderno, pode-se colocar aqui que a modernidade
arquitetônica é um modo de intensificar a construção da forma, pois a libera da

O primeiro estudo de caso trata-se de uma residência particular moderna (figura

coação dos princípios compositivos classicistas, sem renunciar à precisão e à con-

2), localizada na Rua Desembargador Trindade, Nº 842, bairro Centro, e pertence à

sistência da estrutura formal do objeto (PIÑON, 2006, p.42).

família do Sr. Manoel Patrício de Souza, possuindo uma área do terreno de 1.252
m² e área construída de 688 m². Apresenta frente para duas ruas: a Rua Desem-

A forma moderna se caracteriza, conforme escreveu AFONSO (2009), pela adoção

bargador Trindade e a Rua Sebastião Donato.

da abstração, pelo caráter universal, pela especificidade, pela autonomia, não sendo determinada por convenções prévias, diferentemente do que ocorria com a
forma concreta, da qual, o tipo arquitetônico era o elemento essencial. Na modernidade arquitetônica o detalhe técnico é um dos elementos responsáveis pela
beleza e perfeição do objeto arquitetônico, que através de um sistema, é repetido
até alcançar a totalidade da obra.
Observa-se que o acervo arquitetônico moderno- objeto de estudo das reflexões
desse artigo- vem passando por um processo acelerado de perdas e descaracterizações, devido a uma série de fatores, tais como a falta de inventários, a inexistência de proteção legal, a falta de (re) conhecimento dos valores que o mesmo
618
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O projeto original já apresentava uma clara modulação estrutural com soluções
que possibilitaram a transformação da residência eclética, na atual residência
moderna. A descontinuidade de alguns eixos, junto com o estudo do projeto original, evidencia a troca de estilos que a edificação sofreu ao longo dos anos.
Nos dias atuais, a forma da edificação é de linguagem moderna, e se não houvéssemos pesquisado profundamente em arquivos o material de projeto, podíamos
acreditar em uma análise superficial- que ela teria sido projetada da forma na qual
se encontra atualmente.
O curioso é que ao dar início aos estudos das patologias da edificação, com a realização das fichas de identificação de danos/ FIDs, pode-se observar que os acréscimos sofridos, e as reformas trouxeram uma série de problemas estruturais, manifestados através de trincas, rachaduras, infiltrações, e recalques.
Ao se aplicar a metodologia proposta por LICHENSTEIN (1986) e adaptada por
TINOCO (2009) para os estudos dos danos, concluiu-se no diagnóstico, que as
Figura 2: Residência Manoel Patrício de Souza. Fonte: Montagem de imagens de AFONSO. 2018.

anomalias mais graves encontram-se concentradas na estrutura e na cobertura,

Baseada em pesquisa desenvolvida pelos pesquisadores do GRUPAL/ UFCG: Alana Souza, Apoenna

com a necessidade de uma tomada de conduta que trabalhe com um nível de

Caetano, Jhonnathas Lima. 2017.

restauração imediata do bem, que tende a um colapso construtivo, pois grande
parte da edificação está com graves rachaduras, recalques em vários trechos dos

O seu entorno imediato é composto por uma área residencial e de espaços públi-

pisos, vidros estilhaçados, podendo ocorrer um desmoronamento e um acidente

cos livres como o Parque do Povo e o Açude Novo. O projeto original data de 1954,

grave aos usuários daquele imóvel, que por sinal, encontra-se à venda.

e através de pesquisa realizada pelo GRUPAL, observou-se que a mesma passou
por diversas reformas e acréscimos, tendo sido projetada originalmente, com

O imóvel não é protegido por lei, e devido ao seu precário estado de conservação

uma volumetria eclética, havendo sofrido uma forte intervenção em 1966, para

e estando à venda, certamente será demolido em breve, por quem o adquirir,

se transformar em uma edificação de linguagem moderna, utilizando platibandas,

considerando que uma intervenção no mesmo, inserido no discurso do mercado

volume mais limpo e recebendo materiais como revestimentos de pastilhas color-

imobiliário que visa o lucro, não “valeria mais à pena”: ponto a ser discutido.

idas, pedras, e esquadrias em ferro e vidro. Inclusive nessa intervenção ocorrida
em 1966, um respeitável profissional foi o responsável pela obra, o engenheiro

A falta de atenção e conhecimento das pessoas envolvidas com a manutenção

civil recifense Lynaldo Cavalcanti.

do imóvel, atreladas a erros na seleção e emprego dos materiais utilizados nas
reformas e acréscimos, acrescidos a problemas de execução da obra, com um uso
indevido de determinados espaços, levaram ao estado de propagação da deteri-
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oração no qual se encontra a residência aparentemente conservada, mas prestes

mente graduado em engenharia civil, projetou, planejou, calculou e construiu o

a um colapso total devido às suas anomalias diagnosticadas.

teatro que possui uma área edificada de 4.816 m².

A segunda obra a ser analisada trata-se do edifício projetado para abrigar o Teatro

A edificação é composta por dois volumes: um primeiro, que possui uma planta

Municipal Severino Cabral (figura 3), localizado na Avenida Floriano Peixoto, no

em formato trapezoidal para se adaptar ao terreno, que abriga o foyer, plateia,

bairro Centro, tendo sido projetado em 1962.

palco e espaços de apoio, como baterias sanitárias, camarins, com gabarito mais
baixo e volumetria mais ousada; e um segundo, com planta e volumetria retangular composto por seis pavimentos que abriga o programa complementar.
Durante esses anos, passou por três reformas em suas instalações: a primeira
em 1975, na administração do prefeito Evaldo Cruz; a segunda, em 1988, com
a conclusão definitiva dos arcabouços projetados, no último ano de gestão do
prefeito Ronaldo Cunha Lima; e a última, na gestão do prefeito Veneziano Vital
(2005-2012).
A edificação é protegida legalmente pelo IPHAEP/ Instituto de patrimônio histórico
e artístico do estado da Paraíba, contudo ao realizar-se o mapeamento de danos
da mesma, observou-se que seu estado de conservação no que diz respeito à cobertura do volume principal (volume 1) é preocupante.
A cobertura do volume principal foi construída com uma laje em concreto armado
inclinada e revestida com placas de mármore bege Bahia, que proporcionou um
resultado estético moderno, limpo e despojado à obra, mas, atualmente, encontra-se bastante deteriorado, observando-se infiltrações em toda a extensão, devido à falta de impermeabilização e manutenção ao longo desses anos da solução

Figura 3: Teatro Municipal Severino Cabral. Fonte: Montagem de imagens de AFONSO (2018)

construtiva adotada.

baseada em coleta realizada pelos pesquisadores Weide Rasse, Jordana Benare e Camila Cruz.
GRUPAL. UFCG. 2017.

Inaugurado em novembro de 1963, o projeto contou com uma equipe de profissionais composta pelo engenheiro Austro de França Costa, na época, diretor de
planejamento e urbanismo da Prefeitura da cidade de Campina Grande, que jun-

Tal patologia vem afetando não apenas o aspecto externo da edificação, mas
também, o seu interior, observando- se a presença de mofo em paredes, forros,
bem como, o desprendimento do material de revestimento interno e externo das
fachadas, placas em granito marrom.

tamente com seu assessor técnico, o então desenhista Geraldino Duda, posterior-
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Pode-se afirmar que o fator atmosférico das chuvas vem trazendo sérios problemas à vida útil dos elementos construtivos estruturais e uma conduta preventiva
adequada a essa questão deve ser tomada o quanto antes pelos responsáveis da
administração e manutenção do Teatro, a fim de evitar mais anomalias e riscos à
conservação do edifício.
Quanto à terceira obra a ser exposta como estudo de caso, trata-se do Centro Cultural Lurdes Ramalho (figura 4), projetado e construído no início dos anos 80, pelo
arquiteto campinense Renato Azevedo, e está localizado na Rua Paulino Barroso,
bairro de são José.
Possui com solução tectônica um sistema estrutural misto composto por pilares e
vigas em concreto armado, e vigas da estrutura da cobertura em treliças metálicas
planas. A pele da edificação, originalmente, possuía grandes panos em cobogós
de concreto, que ao longo dos anos foram entaipados, prejudicando a ventilação
dos ambientes e descaracterizando bastante e volumetria da fachada principal.
As esquadrias eram em madeira, com folhas em venezianas, observando-se que o
arquiteto procurou o uso de soluções bioclimáticas para a edificação, adotando os
princípios da Escola de Recife (AFONSO, 2006).

Figura 4: Centro Cultural Lurdes Ramalho. Fonte: Montagem de imagens de AFONSO. 2018.
Baseada em coleta de dados de Eldson Fernandes, Elyson Félix e Thalles Japyassu. 2017.

O autor do projeto, Renato Azevedo- estudou Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE e trazia em sua formação, os princípios
projetuais modernos, que foram adotados pelos mestres Acácio Gil Borsói, Delfim
Amorim, Heitor Maia Neto, Reginaldo Esteves, entre outros. AFONSO (2006) escreveu sobre os princípios projetuais da Escola de Recife:
“Se observó que en estos proyectos que hubo una constancia en el
empleo de recursos proyectuales, tales como la estructuración y
ordenación de las plantas a través del control del módulo, trabajando
con tramas ordenadoras, y la resolución de los programas, proponiendo
la creación de bloques de zonas funcionales, a través de la
sectorización de las zonas de uso” (AFONSO, 2006, p.391).
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Uma característica importante dessa Escola recifense foi a busca constante por

Duas questões podem ser aqui expostas como conclusivas: os problemas decor-

soluções projetuais bioclimáticas, a fim de procurar resolver os problemas das

rentes por uma má gestão administrativa, que não conserva adequadamente o

altas temperaturas, com taxas altas de insolação. Na obra em análise, Azevedo

edifício; e os problemas originados da própria estrutura construtiva do objeto ar-

propôs o uso de panos de cobogós, para ventilação dos ambientes, além de vazar

quitetônico em si.

as salas com janelas utilizando venezianas em madeira para a circulação de ar
perfeita.

Discussão

Porém, o arquiteto se equivocou ao propor fachadas planas, com platibandas e

Foram vistos aqui, três casos de edificações, sendo duas de propriedade pública

sem beirais, que acarretaram ao longo dos anos, no edifício de propriedade públi-

municipal (o edifício do Teatro Severino Cabral e do centro cultural Lurdes Ra-

ca municipal, e que não recebe uma devida manutenção, graves problemas de

malho) e uma, privada, a residência do Sr. Manoel Patrício de Souza. A questão

infiltrações, e corrosão em elementos estruturais metálicos da cobertura.

da propriedade, da responsabilidade em se manter adequadamente um bem é

Quanto à materialidade, observa-se que a plasticidade e o cromatismo dos ma-

fundamental.

teriais construtivos se compõem do uso do concreto armado na estrutura das

Os edifícios públicos modernos analisados são mal geridos: encontram-se mal

paredes, o aço na estrutura da cobertura, que se contrapõem à presença do co-

preservados, sujos, inseguros, com sérios problemas construtivos, sem a ma-

bogós em concreto, à cor branca das paredes, com um espaço enriquecido com

nutenção adequada de elementos essenciais à sua existência, que são a estrutura

a presença de paineis artísticos, característicos e muito presentes na arquitetura

e a cobertura, principalmente.

moderna.
Infelizmente, a política pública preservacionista municipal campinense é ainda inQuanto aos danos existentes nessa obra, observou-se que as anomalias mais

cipiente: faltam leis de proteção adequada, faltam instituições bem aparelhadas

graves foram o fechamento dos cobogós, as infiltrações existentes nas fachadas

e com bons técnicos, falta vontade política em se preservar, e a carência de um

cegas e sem beirais, a substituição e fechamento das esquadrias em venezianas

trabalho de educação patrimonial para todos os atores envolvidos no processo de

de madeira, e a corrosão na estrutura do telhado existente devido a problemas

preservação, principalmente, políticos, técnicos, que poderiam realizar ações mais

de goteiras na cobertura. Tais anomalias não vêm sendo tratadas, o edifício não

incisivas em prol da administração, gerenciamento e manutenção desse acervo

recebe uma manutenção adequada, e seu estado de conservação referente a tais

moderno público.

elementos é preocupante.
A materialidade dos projetos modernos, realizada pelos bons profissionais daqueMais uma vez, observa-se que o patrimônio recente moderno não vem recebendo

les anos, vem sendo perdida, com a colocação de elementos parasitários, como

um tratamento adequado em sua conservação ao longo dos anos, e a falta de

condicionadores de ar, antenas, substituição indiscriminada das peles originais,

manutenção constante gera problemas mais sérios que podem vir a comprometer

como cobogós, esquadrias em madeira, que são substituídas pelo simples “achis-

de forma irreversível à estrutura e demais elementos construtivos da edificação.

mo” dos dirigentes institucionais que intervém sem projetos e sem consultorias
profissionais adequadas.
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Sem dúvida, pode-se afirmar que uma má administração da edificação origina a

funcionava nos edifícios locais, que mais tarde, apresentavam problemas de infil-

fase de início de deterioração; que se prolonga pela má manutenção e a falta de

trações, através de janelas, ou inclusive, nas paredes que recebiam diretamente

uma conduta adequada na tomada de decisões, propagando-se a deterioração,

as chuvas com ventos marítimos, prejudicando os revestimentos de fachadas que

podendo muitas vezes, tais edifícios públicos, chegarem a um colapso.

logo apresentavam um mau aspecto, necessitando constantes reparos.

A tectônica da modernidade foi construída no Brasil com base no uso de estrutu-

Discute-se aqui, outro ponto, ao se relacionar a tectônica do patrimônio moderno

ras em concreto armado, e tal material tem uma vida útil estimada em cinquenta

com a conservação: a falta de diálogo entre a arquitetura e a estrutura, seja pelos

anos, se devidamente conservada, mantida. O problema é que um dos fatores que

projetistas, seja pelos construtores, ou até mesmo pelos usuários dos espaços ed-

mais atinge à durabilidade do concreto é o fator atmosférico da chuva, e através

ificados, cria um problema grave para a conservação da tectônica de edifícios de

de soluções inadequadas de controle da água, problemas de vazamentos, infil-

interesse histórico, especificamente, o patrimônio moderno aqui tratado.

trações em lajes, calhas, geram corrosões no aço do concreto armado, comprometendo demasiadamente as edificações modernas.

Conclusão

Importante frisar aqui, o conceito de durabilidade trabalhado pela NBR 6118

Quais seriam de fato, os desafios enfrentados para a preservação da arquitetura

(ABNT, 2003), que a conceitua como a capacidade da estrutura resistir às influên-

moderna no nordeste brasileiro, especificamente, as obras analisadas existentes

cias ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural

em Campina Grande, nordeste brasileiro?

e o contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto.
A questão pode ser discutida baseada em duas vertentes, conforme foi visto anteGASPAR (1988), por sua vez, definiu durabilidade como a capacidade de manter

riormente. A primeira de ordem administrativa, de gestão. A segunda, de ordem

em serviço e com segurança uma estrutura, durante um tempo especificado ou

construtiva, física, da própria obra em si.

período de vida útil em um determinado meio ou entorno. E é fundamental, o conhecimento dos condicionantes climáticos na concepção arquitetônica e estrutural

O desaparelhamento da máquina administrativa municipal, com a sua incapaci-

da obra. Pode-se inclusive, afirmar aqui, que a vontade em se projetar a forma

dade de desenvolver um trabalho bom na área patrimonial é preocupante, não

moderna, limpa, pura, geométrica, e abstrata, trouxe aos trópicos certos proble-

somente para a preservação do acervo moderno, mas para todo o conjunto de

mas de uso para os edifícios construídos na região do nordeste brasileiro.

bens culturais. O município necessita se organizar nesse sentido, e desenvolver
uma política pública preservacionista mais atuante, independente, no sentido de

AFONSO (2012) escreveu um artigo intitulado “Arquitetura do sol: Soluções climáti-

discutir com seus cidadãos e todos agentes envolvidos, seu próprio caminho e

cas produzidas em Recife nos anos 50.” chamando a atenção para o conjunto das

prioridades. A revisão da legislação municipal de proteção, a ampliação dos bens

soluções climáticas adotadas pelos profissionais da modernidade, que se carac-

a serem inventariados e devidamente protegidos, a contratação e capacitação de

terizou pelo experimentalismo e criatividade.

técnicos especializados na área, a implantação de um espaço com arquivos or-

Observou que, por exemplo, o problema da falta de beirais na adoção de um
modelo internacional de arquitetura moderna, com volumes puros, cubistas, não
628

ganizados e um bom ambiente de trabalho são alguns caminhos que devem ser
urgentemente trabalhados.
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Pois com vontade política, boas ações de educação patrimonial, bom aparelha-

A questão da conservação física dos elementos e materiais modernos, principal-

mento da instituição municipal preservacionista, pode-se realizar um trabalho

mente, de edificações de uso público, se torna difícil, principalmente, pela falta de

concreto de conservação do acervo cultural como um todo.

manutenção constante dos gestores, que não mantém conservada a cobertura, a
estrutura, as peles, as esquadrias, permitindo a inserção de elementos parasitári-

Quanto às questões físicas da obra em si, o problema da vida útil dos elementos

os, como colocação de condicionadores de ar, antenas, cabos de internet, entre

construtivos do acervo moderno traz aspectos que necessitam ser considerados,

outros. A falta de consciência sobre a importância em se preservar tais elementos

uma vez que são constituídos de um sistema construtivo composto de uma mate-

construtivos colabora de forma acelerada para a degradação da obra moderna.

rialidade e sistema estrutural predominantemente formado pelo uso do concreto
armado, que ao completar o interstício de cinquenta anos, necessita de reparos,

Propõe-se uma ação de educação patrimonial, a ser desenvolvida em parceria

condutas patológicas, que evitem o colapso estrutural de tal acervo.

municipal e meio acadêmico- despertando aos técnicos, funcionários, proprietários, usuários, políticos, enfim, os diversos atores envolvidos nesse processo- so-

O desempenho dos materiais construtivos, como o concreto armado, por exem-

bre o valor em se preservar, não apenas pelo valor cultural, mas, principalmente,

plo, é definido pelos autores SOUZA e RIPPER (1998) como o comportamento em

pela sustentabilidade, considerando o tripé dos aspectos sociais, ambientais e

serviço (isto é, relacionado ao uso) de cada produto, ao longo de sua vida útil.

econômicos em se conservar edificações de interesse histórico, que possuem

Isto significa que, para que um material tenha um desempenho satisfatório, suas

boas soluções projetuais e técnicas, e devem ser bem utilizadas para a sua longa

propriedades devem permanecer acima dos limites mínimos específicos, durante

vida útil, em beneficio de todos cidadãos e da preservação da memória da arquite-

o período de vida útil.

tura brasileira, especificamente, no caso em pauta, campinense e nordestina.

Acontece, no entanto, que as estruturas e seus materiais deterioram-se mesmo
quando existe um programa de manutenção bem definido, sendo esta deterioração, no limite, irreversível. O ponto em que cada estrutura, em função da deterioração, atinge níveis de desempenho insatisfatórios, varia de acordo com o tipo
de estrutura.
Algumas edificações, por falhas de projeto ou de execução, já iniciam as suas vidas
úteis de forma insatisfatória, enquanto outras chegam ao final das mesmas, ainda
mostrando um bom desempenho. Por outro lado, o fato de uma estrutura de um
edifício de interesse histórico ou não, em determinado momento, apresentar-se
com desempenho insatisfatório não significa que ela esteja necessariamente condenada, como pode ser considerado aqui, o caso da residência moderna analisada: se houver realmente interesse por parte do proprietário privado em preservála, ela poderá ainda ser devidamente resgatada.
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RESUMO
O artigo relata o produto de uma atividade disciplinar integrada, realizada por
três componentes curriculares do 3º período do semestre 2017.2, do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFRN (História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 1,
Comunicação Visual e Planejamento e Projeto Urbano e Regional 1), sob a temática
da “cidade colonial brasileira”, e com base em uma viagem de estudos realizada
para a cidade de Olinda, Pernambuco. Foi solicitado aos discentes a confecção de
material didático destinado à crianças e jovens entre 13 e 18 anos, abrangendo o
tema da educação patrimonial, visando ensinar, de forma lúdica, a relevância desses
conjuntos urbanos e destacar suas características, relacionando-as com o período
em que foram implantados, bem como atentar para a necessidade da preservação
do patrimônio cultural dessas cidades. Para o desenvolvimento dos produtos, além
da referida visita e obtenção de dados sobre a cidade, os discentes participaram de
mesa redonda sobre Educação Patrimonial com profissional competente na área,
e utilizaram os conteúdos apresentados e discutidos anteriormente nas disciplinas
envolvidas na atividade integradora. A turma apresentou um número total de seis
propostas, com produtos diversificados, que contemplaram adequadamente o que foi
solicitado. Para este artigo, selecionamos uma das propostas para análise. A referida
proposta foi elaborada a partir da definição de conceitos e da pesquisa em registros
bibliográficos, adotando uma metodologia de Educação Patrimonial constituída de 4
etapas: observação, pesquisa-exploração, registro e apropriação, desenvolvida pelo
projeto de extensão Recuperando Memórias do Centro de Ciências Agrárias da UFPB.
O produto final consiste em dois subprodutos: uma revista em quadrinhos intitulada
(Re) Descobrindo a Cidade Colonial, cujo enredo acompanha o primeiro contato de
duas crianças com as cidades coloniais e a preservação do patrimônio histórico,
ambientada na cidade de Olinda. Utilizando-se de fotografias de cenários barrocos
- concebidas pelos próprios alunos - incorporadas à figuras lúdicas (personagens e
elementos complementares) em situações que provocam a atenção do leitor para
as características de um bem patrimonial, assim como, seus devidos cuidados; e
um jogo virtual interativo homônimo à revista para plataformas móveis onde as
mesmas personagens dos quadrinhos poderiam continuar explorando os diversos
aspectos das cidades coloniais brasileiras, mas, desta vez, guiadas pelos jogadores,
dessa forma, funcionando como exercício de fixação do conteúdo. O projeto previu
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a apresentação de novos sítios históricos e novos desafios, dessa forma, ampliando
a gama de estudos de caso e suas especificidades. Escolheu-se a utilização de meios
comunicativos comuns ao universo de crianças e jovens, para que o aprendizado
tornasse cada vez mais intuitivo e menos aliado a aspectos tradicionais de ensino,
tido muitas vezes como defasados e desinteressantes para a faixa etária em questão.
Palavras-chave: ensino; cidade colonial brasileira; educação patrimonial.
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A PROPOSTA: INTRODUÇÃO À ATIVIDADE
A atividade aqui apresentada faz parte de uma integração realizada por três componentes curriculares do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAU-UFRN), e aconteceu no semestre 2017.2. Os
componentes envolvidos são: História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo
1 (HTAU 1), Comunicação Visual e Planejamento e Projeto Urbano e Regional 1
(PPUR 1).
Antes de adentrarmos na descrição e análise da atividade propriamente dita, julgamos necessário discorrer sobre dois aspectos, que nortearam a definição dos
objetivos e da metodologia da referida atividade: A integração como princípio norteador do projeto pedagógico do curso, e o incentivo a práticas pedagógicas ativas
desenvolvidas notadamente nas atividades elaboradas pelos discentes.
A integração é premissa do currículo atual do CAU/UFRN, o A5, mas já vem sendo
experimentada desde o currículo A3. Segundo o Projeto Pedagógico A5, a integração “(...) representou um significativo salto qualitativo para o CAU/UFRN, resultando na melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e,
obviamente, pelo profissional aqui formado. Até hoje, o seu currículo integrado é
indicado como referência nacional” (DARQ/UFRN, 2006, p. 7).
É importante destacar que a integração neste currículo é tratada não somente na
“espinha dorsal” do curso (disciplinas de projeto - urbanístico, arquitetônico, paisagístico), mas também em algumas atividades de integração entre outros componentes curriculares, entre períodos ou em um mesmo período, como é o caso da
experiência que apresentaremos neste artigo, envolvendo os componentes curriculares anteriormente citados.
O objetivo da integração aqui apresentada é desenvolver uma atividade que exercite o olhar dos alunos para a cidade a partir de três enfoques distintos, mas
complementares. O objeto é a cidade colonial brasileira.
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Com relação ao componente curricular História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo
1, objetiva-se estudar o processo de produção dos espaços urbanos e arquitetônicos das cidades do século XIV ao século XVIII – através das manifestações relacionadas ao Renascimento, Maneirismo e Barroco - incorporando os estudo relacionados à produção territorial brasileira, relacionada ao período colonial (cidade e
arquitetura), e a natureza barroca desses núcleos urbanos.
O componente Planejamento e Projeto Urbano e Regional 1 é o primeiro na linha
de estudo e pesquisa de urbanismo no CAU-UFRN e busca capacitar o aluno para
compreender a realidade social e ambiental das cidades, a partir de estudos teóricos e práticos. Inicialmente discute-se o que é cidade, para ampliar o conhecimento acerca do conceito. Posteriormente aborda-se planejamento urbano e como
se tem lidado com as cidades nas últimas décadas no Brasil. Por fim, trata-se dos
agentes produtores do espaço urbano e dos processos decorrentes de suas ações
(CORRÊA, 1989) na cidade contemporânea, com destaque para estudo de um
caso específico, uma cidade - ou centro histórico - com relevância patrimonial.
O resultado a ser alcançado na disciplina é o rebatimento das questões teóricas
discutidas em sala em um espaço específico, a partir da compreensão da cidade
contemporânea como fruto da ação de diversos agentes, com diversos interesses,
ao longo do tempo.
Quanto ao componente curricular Comunicação Visual, seu foco é o desenvolvimento da compreensão e da capacidade criativa do aluno quanto à criação de
elementos que permitam a comunicação nos diversos meios visuais. A partir da
leitura de um ambiente construído através da exploração e do conhecimento
das várias linguagens adotadas na comunicação visual, é possível ao aluno, exercitar sua percepção criativa, tanto através da investigação e da análise do espaço e dos elementos que o compõem, como também, na proposição de projetos
que trabalhem com a programação visual. Nesse sentido, a partir do conteúdo
teórico ministrado no componente, o aluno adquire o conhecimento necessário
ao desenvolvimento de logos e marcas, agregando a estas a identidade visual,
trabalhando o uso da paleta de cores que propiciam uma melhor comunicação
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visual, e também pesquisando sobre os possíveis materiais usados nas placas e

Como atividade precedente à viagem, foi solicitado aos discentes a organização

materiais de sinalização.

de sínteses de leituras de obras utilizadas como referencial teórico-conceitual, utilizadas nas unidades anteriores[1]. Na ocasião da apresentação da atividade, tam-

Para além dos conteúdos específicos é trabalhado na terceira unidade do seme-

bém foi definido como procedimento metodológico, a estratégia da realização de

stre uma atividade integradora, que tem como foco a cidade colonial brasileira, e

percursos pela área de estudo, organizados conforme a programação da visita,

com base em uma viagem de estudos realizada para a cidade de Olinda, Pernam-

definida antecipadamente[2]. Salientamos a importância da utilização do percurso

buco, cujos objetivos, metodologias e produtos resultantes serão, como objetos

como princípio norteador do processo de observação/apreensão do espaço, haja

principal do presente artigo, descritos e analisados adiante.

vista as características que evidenciam o desenho da cidade colonial e do barroco

Antes de adentrarmos à descrição e análise propriamente dita, nos reportamos
aos procedimentos metodológicos utilizados, em que partimos do entendimento
de que o discente deverá ser agente de seu aprendizado, um elemento ativo no
processo educativo, tendo o professor a tarefa de buscar os recursos necessários
para enfatizar esta abordagem.

brasileiro. Nesse sentido, Em cada percurso, solicitou-se a realização de registros
(fotografias, desenhos, relatos, vídeos, etc.) a partir do que foi estabelecido como
“questões norteadoras”. Estes registros compuseram o “diário de viagem” de cada
um dos discentes, tornando-se o primeiro produto da atividade. (Figura 1).
No final da viagem foi apresentado aos discentes o que se definiu como produ-

O estímulo à criatividade também foi um ponto definidor na proposta metodológica, haja vista que o ato de criar é inerente à profissão do arquiteto e, por conseguinte, deve estar incluso nas atividades desenvolvidas pelos diversos componentes curriculares do curso de arquitetura, e possam construir base ao processo

to final e como seria trabalhada sua criação e acompanhamento por parte dos
docentes, que consistiram em dois produtos: a partir da experiência da viagem,
foram solicitados um caderno gráfico – diário de viagem –, elaborados de forma
individual por cada discente, e um material de educação patrimonial acerca dos

criativo de projetação. Nesse sentido, as atividades solicitadas buscaram fomentar
o processo criativo entre os discentes, devendo estes, divididos em grupos de três
componentes, construir seu material, estudá-lo e defendê-lo. Todos os discentes
se envolvem com atividade, e não ficando apenas aos professores o papel de avaliadores.
Em se tratando da atividade proposta para a viagem de estudos, esta foi
balizada por três questões norteadoras: (i) podemos identificar, na atualidade, a presença da cidade barroca no quadro urbano das cidades em estudo?

(ii)

A

sinalização

turística

auxilia

na

compreensão/identificação

desta cidade barroca? (iii) Como se configura, na atualidade, essa cidade barroca?

642

As referências utilizadas foram as seguintes: 1. Del Rio, 2004 (Morfologia Urbana):
Relação entre o Todo e as Partes; Identificação dos elementos constituintes da Forma
Urbana (Ruas, Quadras, Lotes, Monumentos, Praças); 2. Baeta, 2012 (Espaço Urbano
Barroco: Imagem e persuasão; Dramaticidade; Foco e percurso; Efeito surpresa; Relação
Edifício/Entorno); 3. Del Rio, 1990 (Análise Visual: análise de percursos urbanos) e Cullen,
1983 (Paisagem Urbana; A sinalização e a leitura visual da cidade barroca: foco – as placas
de sinalização e sua relação com os demais elementos da paisagem); 4. Guia Brasileiro
de Sinalização Turística IPHAN (Padronização e localização de placas de sinalização);
5. Corrêa, 2000 (Agentes e Processos Urbanos: Agentes produtores do espaço urbano e
processos urbanos resultantes); 6. Planos Diretores Municipais de João Pessoa/PB e Olinda/
PE (Condicionantes legais de uso e ocupação do solo).
[1]

Um primeiro percurso no sítio histórico de João Pessoa (sexta-feira), dois percursos em
Olinda (sábado, manhã e tarde), ambos com todo o grupo; e mais um percurso, a ser definido
e realizado por cada equipe (domingo pela manhã)
[2]
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sítios históricos visitados, elaborados por cada um dos grupos de discentes, definidos em momento anterior à viagem.
Foi solicitado aos discentes a confecção de material didático destinado à crianças
e jovens entre 13 e 18 anos, abrangendo o tema da educação patrimonial, visando
ensinar, de forma lúdica, a relevância desses conjuntos urbanos e destacar suas
características, relacionando-as com o período em que foram implantados, bem
como atentar para a necessidade da preservação do patrimônio cultural dessas
cidades. A turma apresentou um número total de seis propostas, com produtos
diversificados, que contemplaram adequadamente o que foi solicitado. Para este
artigo, selecionamos uma das propostas para análise, que será realizada pelos
discentes elaboradores da referida proposta[3].
Salientamos, a princípio, que a ideia norteadora do produto final, além de visar a
articulação entre as atividades das disciplinas envolvidas, em uma atividade integradora, busca também inserir a temática da educação patrimonial, agregando
conhecimento adicional ao conteúdo programático de cada uma das disciplinas.

Figura 1. Viagem à Olinda e Caderno de viagem do aluno Igor Linhares
Fonte: Eunádia Cavalcante / Igor Linhares

O PRODUTO: DESENVOLVENDO IDEIAS
Uma vez cientes da proposta didática solicitada, iniciamos pela construção do referencial teórico-conceitual a ser utilizado, e recorremos a um conjunto de referências já utilizado nas unidades anteriores discutidos nas aulas expositivas e nas
leituras indicadas pertinentes a temática da cidade barroca europeia, da cidade
colonial brasileira, das metodologias de análise urbana e de noções básicas de
comunicação visual e sinalização urbana. Vale salientar a importância de toda essa
base conceitual e analítica precedente, para otimização da investigação realizada
em campo durante as visitas técnicas aos sítios históricos já mencionados.
A compreensão da lógica da cidade barroca/colonial se dá em termos preliminares
através da exposição às primeiras obras consideradas barrocas e a sintetização de
suas principais características, exercício esse realizado no 2º período do curso na

O artigo é escrito a doze mãos, sendo o grupo composto pelos professores das disciplinas
envolvidas na atividade integrada, e pelo grupo de discentes que desenvolveu a atividade
descrita e analisada, como exemplo do produto final decorrente da referida atividade.
[3]
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disciplina de Estética e História da Arte 2. A partir de então, no semestre seguinte
(o mesmo de realização deste trabalho), a temática barroca é abordada do ponto
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de vista da arquitetura e dos elementos urbanos considerados pioneiros nesse

alusivas ao mundo jovem para que, dessa forma, o produto se torne, ao final de

estilo arquitetônico, dessa vez, rebatendo a caracterização do estilo artístico nas

tudo, atrativo e instigante; quase como se a intenção educativa do material não

edificações, sistema viário e cenários das cidades nos séculos XVII ao XIX.

pudesse ser percebida facilmente, porém cumprindo o seu fim centralizador de
provocar a curiosidade e a inserção da temática da preservação patrimonial no

Desde a dramaticidade barroca ao seu dinamismo plástico passando pela intenção

cotidiano dos usuários.

de transmitir a sensação de movimento através de suas formas sinuosas e pela estratégia do Chiaroscuro[4] evidenciando os cheios e vazios, a experiência barroca se

Munidos da investidura das estratégias pedagógicas, demos prosseguimento à

consolida como movimento revolucionário no contexto temporal da arquitetura

pesquisa no intuito de entender os preceitos da educação patrimonial propria-

e do urbanismo, tendo representantes fidedignos em diversas partes do mundo,

mente dita, ou seja, do conteúdo intrínseco ao produto final. A bibliografia utiliza-

inclusive no Brasil, onde pode ser apreciado até os dias atuais em cidades como

da consiste de cartilhas, legislações referentes à preservação de bens patrimo-

Olinda, João Pessoa, Ouro Preto e Salvador.

niais, produções acadêmicas já realizadas acerca do tema e exemplos de materiais
semelhantes elaborados por outros autores. Destacamos algumas fontes que ser-

Em seguida, aptos a identificar e analisar os elementos que fazem da cidade co-

viram de diretrizes para o desenvolvimento do exercício.

lonial brasileira o que ela foi e o que ela é, fomos à campo com o intuito de vivenciar os conhecimentos adquiridos e, a partir desta vivência, desenvolvermos um

O principal material utilizado pela equipe foi a cartilha produzida pelo Centro de

produto em cima de proposta até então não revelada pelos professores. Através

Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) intitulada Educação

da realização de percursos com paradas explicativas, logramos êxito em mais um

Patrimonial - Recuperando memórias e preservando a cultura e arte no Brejo

nível na base teórica-referencial. O próximo passo seria apoderar-se da proposta

Paraibano. O documento consiste em um projeto de ações de educação voltado

e buscar metodologias e exemplos específicos ao tema da educação patrimonial,

para a preservação histórica no município de Areia, na Paraíba. Além de abranger

processo este que será descrito a seguir.

conceitos, metodologia e benefícios dessa prática, a obra busca salientar a importância da introdução do exercício de reconhecimento do patrimônio no currí-

O primeiro contato com educação patrimonial da turma foi através de uma me-

culo das escolas com o intuito de garantir o futuro dos sítios e prédios históricos

sa-redonda, realizada logo após a visita de campo, com a psicopedagoga Aníria

brasileiros.

Soares, onde nos foi evidenciado as estratégias pedagógicas a se seguir no desenvolvimento de material didático para jovens na faixa etária do público-alvo da

A professora Márcia Verônica organiza a cartilha elaborando primeiramente qua-

proposta. Uma delas é utilizar-se de meios comunicativos e temáticas de fundo

tro conceitos que auxiliam o processo da educação patrimonial: a conservação
- uma série de medidas que visam a manutenção física dos bens históricos; a sal-

Chiaroscuro é uma das estratégias inovadoras da pintura renascentista do século XV.
Ele se define pelo contraste entre luz e sombra na representação de um objeto, porém com
número menor de nuances tonais. A técnica exige conhecimentos de perspectiva, dos efeitos
físicos que a luz provoca nas diversas superfícies, dos brilhos, das tintas que estão sendo
utilizadas e de sua matização. O chiaroscuro define os objetos representados sem usar linhas
de contorno em todo o perímetro, mas principalmente pelo contraste entre as tonalidades do
objeto e do fundo (LANDAU & PARSHALL, 1996).
[4]
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vaguarda - que é a conservação sem ações interventoras diretas; a preservação
- traduzida na convivência ideal dos usuários com o patrimônio visando prolongar
sua existência; e por fim, a restauração - uma espécie de revitalização e recuperação dos bens a fim de torná-los passíveis de contemplação ou até mesmo retomar sua função social. Todas essas concepções sustentam as ações necessárias
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à realização de um resgate e manutenção dos artefatos e edificações integrantes
da herança histórica do país.
A consolidação da educação patrimonial no currículo escolar tem sua relevância e
urgência uma vez que garantir a conscientização e o espírito de valorização da herança arquitetônica é priorizar a continuidade das manifestações culturais de um
povo, assim como prezar pela cidadania, cujo requisito principal é o direito à cultura. No entanto, para que seja posta em prática, o ensino da valorização histórica
deve seguir uma metodologia direcionada e que também é elencada na cartilha.
Miranda (2016) estabelece que a metodologia da educação patrimonial deve seguir 4 etapas balizadoras das atividades desenvolvidas. A equipe interpreta essa
sistematização (Figura 2) como uma sequência lógica que vai auxiliar e otimizar
tanto a compreensão quanto as ações realizadas dentro da temática, tendo identificado durante a visita técnica todos os passos integrantes do modelo proposto
pela autora. A educação patrimonial se dá primeiramente pelo viés da observação,

Figura 2. Metodologia de educação patrimonial

que é a capacidade de entender todos os contextos em que o patrimônio se en-

Fonte: Produzido pelos autores, baseado na metodologia sugerida por MIRANDA (2016)

quadra (sua constituição, suas formas, suas funções, sua localização e sua relação
com o contemporâneo), tal exercício pôde ser executado na visita através dos percursos e das paradas acompanhadas de falas dos guias (os orientadores) acerca
do referido local.

Outra etapa da metodologia proposta é a fase de pesquisa e exploração onde
questões devem ser levantadas acerca do observado (aspectos socioeconômicos,
relação com entorno, postura dos órgãos públicos e da população frente à determinado item histórico, entre outros), etapa essa trabalhada na prática partindo
da percepção dos usos atuais e da legislação vigente sobre o sítio histórico de
Olinda e João Pessoa. Em seguida, deve acontecer a fase de registro, ou seja, as
características relevantes do que foi observado serão evidenciadas através de desenhos, fotografias, medições ou descrição textual. Arrematando o processo está
o estágio da apropriação, aspecto fundamental para a obtenção de resultados
concretos, a síntese do aprendizado e como a apreensão do conteúdo pode ser
usada em ações efetivas de valorização patrimonial.
O último estágio do arcabouço da educação patrimonial é exatamente o produto-objetivo dessa pesquisa em nosso caso específico. Buscou-se, portanto, mediante elaboração de um material didático voltado à uma faixa etária definida,
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concretizar a experiência vivenciada durante a visita de campo, entregando algo
facilmente replicável e adaptado às capacidades do público-alvo. É dessa forma
que a equipe se debruça sobre o universo jovem pleiteando uma identidade adequada e interessante.
Chegou-se então a conclusão de que a história em quadrinhos ou, como é conhecida hoje, a HQ atende aos diversos objetivos do material a ser desenvolvido.
Principalmente a sua linguagem gráfica aliada ao apoio textual coloquial, que sempre foi objeto de entretenimento dos jovens brasileiros. A escolha foi embasada
em exemplos bem sucedidos como a Turma da Mônica, do cartunista Maurício de
Souza, cujo foco é prioritariamente a narrativa, mas também como o projeto Turma do Sesinho, desenvolvido desde de 1947 pelo Serviço Social da Indústria para
disseminar ações de conscientização ecológica e de convivência em sociedade, ou
seja, entreter por intermédio de viés educativo. Como então garantir o interesse
das crianças e adolescentes sem perder a capacidade de conscientizar?
O projeto de HQ intitulado (Re)Descobrindo a Cidade Colonial - produto desen-

Figura 3. Capa e interior da HQ
Fonte: Produzido pelos discentes

volvido pela equipe - busca responder à essa questão, pois reúne em uma narra-

A família foi o elemento escolhido como diretriz principal do enredo já que é ela

tiva que acompanha os protagonistas Rosa e Bento - crianças de 13 anos - e seus

quem constitui o primeiro círculo social do indivíduo e de onde este vai absorver

avós Seu Francisco e Dona Maria do Rosário por um dia em que o avô se vê levado

seus primeiros valores éticos e de coletividade. Trazer a família para o contexto da

a lamentar a falta de valorização do patrimônio histórico onde viveu os primeiros

temática de valorização do patrimônio nos possibilitou explorar as relações mais

anos de sua vida, provocando assim uma verdadeira sessão de questionamentos

básicas da criança, instigando o leitor a reproduzir os mesmos questionamentos

por parte das crianças. Tal premissa consolida a motivação da história ao ponto

dos protagonistas com seus anciões mais próximos, dessa forma, conduzindo a

que suscita conceitos, exemplos e curiosidades numa linguagem simples e suste-

discussão para dentro dos círculos sociais cotidianos.

ntada por diversos elementos visuais. (Figura 3).
Ainda no processo de concepção do produto, a equipe observou que as crianças
de hoje em dia possuem uma relação forte com as novas tecnologias móveis e que
não se utilizar dessas plataformas digitais poderia ser um aspecto que excluísse
boa parte do grupo potencial que se queria atingir. Foi então que, como forma
de fixação do conhecimento, adquirido com a leitura e discussão dos pontos trazidos pelo material bibliográfico (a HQ), o grupo elaborou o projeto de um jogo
virtual homônimo para smartphones e tablets. Sua proposição central consiste na
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continuação do enredo da HQ onde as crianças agora poderiam definir o percur-

Apesar do cunho propagandístico do jogo Play Natal, sua relevância na base refer-

so percorrido por Bento e Rosa dentro de cenários lúdicos referenciados no sítio

encial do trabalho se deu principalmente por sua abordagem. A evidenciação de

histórico de Olinda. (Figura 4).

elementos urbanos considerados patrimônio econômico de uma cidade se assemelha em muito à abordagem detectada como ideal para o objetivo da equipe

Os elementos do game foram baseados na versão do aplicativo para Android,

dentro do contexto da proposta. Portanto, sintetizando dessa maneira os produ-

lançado no ano 2017 pela desenvolvedora BTB Mobile Thinking, denominado Play

tos desenvolvidos ao fim do exercício de pesquisa e concepção, os autores regis-

Natal onde uma criança percorre cenários turísticos da cidade de Natal, no Rio

tram a seguir as considerações finais.

Grande do Norte, e precisa capturar elementos para acúmulo de pontos. Enquanto busca passar de fase, o jogador se depara com itens especiais que apresentam
curiosidades sobre as belezas naturais da cidade e, em alguns momentos, testa os
conhecimentos do usuário com quizzes relacionados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao optarmos por escrever este artigo levando em consideração as análises e
apreensões a partir de uma perspectiva conjunta entre docentes e discentes acerca de uma atividade desenvolvida durante o período letivo de 2017.2, buscamos
mostrar a importância dada às metodologias que incentivam o discente a participarem do processo de ensino-aprendizagem a partir de ações proativas.
Neste caso específico, as ações vão além da elaboração do produto em sim e incorporam a análise e reflexão crítica do que foi produzido, de forma conjunta com
os docentes.
Sob o ponto de vista dos docentes, a experiência realizada neste semestre reforçou a constatação que o incentivo a atividades integradoras e a utilização de
metodologias ativas, que primam pelo estímulo à criatividade geram processos e
produtos mais condizentes com o que se almeja para a formação de profissionais
mais habilitados, no que se pretende dentro do Curso de Arquitetura e Urbanismo.
Sob o ponto de vista dos discentes, ter a oportunidade/experiência de realizar
o trabalho integrado permitiu a equipe não somente entender toda a configuração histórico-espacial das cidades coloniais brasileiras, mas também perceber
que relação existe entre o passado e o presente nestes espaços e qual a nossa

Figura 4. Simulação gráfica do jogo pensado para as plataformas digitais

responsabilidade dentro deste processo. Auxiliou no desenvolvimento de um ol-

Fonte: Produzido pelos discentes
652

653

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

har mais atento com relação à nossa herança cultural e porquê é fundamental

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

preservá-la.
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RESUMO

Introdução

Tombado isoladamente como Patrimônio Cultural da cidade mineira de Juiz de Fora
desde 2013, o sobrado nº 310 na Rua Antônio Dias Tostes é também constituinte do
Núcleo Histórico do bairro Granbery. Construído no 2º quartel do século XX visando
o uso residencial, essa edificação foi concebida para morada de um importante
arquiteto da cidade, cujo nome motiva a edificação ser popularmente conhecida
como “Casa de Raphael Arcuri”. A família Arcuri através da fundação e atuação na
Construtora Pantaleone Arcuri & Spinelli, foi uma das responsáveis por trazer a
cidade os estilos arquitetônicos que se faziam presentes nas tendências do século
XX no mundo. Tendo Raphael Arcuri projetado a casa com o intuído de ali constituir
família, ela representa uma transição da composição arquitetônica na produção
deste arquiteto, que deixaria para trás as ornamentações rebuscadas e requintadas.
A edificação segue as linhas do movimento eclético, mas de forma simplificada,
apresentando o rompimento do próprio estilo, devido às novas tendências e
tecnologias. Em um primeiro momento, essa pesquisa contempla um resgate da
história da edificação e propõe mapear as mudanças projetuais experimentadas
por Raphael Arcuri. A partir disso, busca-se analisar o processo de tombamento,
assim como um estudo das transformações propostas e ocorridas na residência, já
salvaguardada como patrimônio. Nesse sentido, observa-se a realização de duas
intervenções, a primeira em 1946, com uma pequena reforma, e a segunda com um
projeto de intervenção interna e restauração das fachadas, finalizado em 2018. A
ênfase de analise na última intervenção, que foi proposta em 2014, se justifica na
mudança de uso que esse projeto proporcionou ao imóvel, que a partir de então
estaria disponível a contrapartida comercial, e apesar de no projeto aprovado pela
COMPPAC a manutenção das características construtivas do sobrado terem sido
prioridade do escritório responsável, Arquitetônica Construções Ltda., a execução
passou por desacordos na intervenção. Conclui-se a representatividade da edificação
dentro da produção de Raphael Arcuri, ao narrar as mudanças das posturas
projetuais que eram conduzidas pelo impulso transformador que o século XX dispôs,
com suas novas técnicas e prioridades. Mais além, observar as intervenções em
ambientes construídos protegidos nos faz compreender o processo de valorização do
patrimônio cultural, com uma série de conflitos entre os antigos e atuais usos, e os
limites da materialidade como forma de proteção de um lugar de memória.

Os conceitos com os quais os profissionais e interessados no campo múltiplo e
interdisciplinar que envolve as demandas de Preservação do Patrimônio das sociedades em muito se transformou. Estávamos habituados a lidar com os interesses de preservação condicionados às manifestações que possuíam uma materialidade exposta, como no caso das obras de arte, das relíquias arqueológicas,
da arquitetura, da pintura entre outros. Nas últimas décadas do século passado,
o campo do patrimônio sofreu uma ampliação de seu conceito ao reconhecer e
promover a proteção das práticas e domínios da vida social que se manifestam
em saberes, celebrações; ofícios, formas de expressão; reconhecendo a dimensão
da imaterialidade como fundamental para expressão e manutenção da identidade
e cultura das sociedades. Assim chegamos ao conceito de Patrimônio Ambiental
Urbano, que nos permite perceber a paisagem urbana em seu conjunto a partir da
história e da cultura. Nessa nova perspectiva, o campo de visão muda, como nos
explica Castriota (2007, p.17), “não se pensa apenas no monumento isolado, testemunho de um momento singular do passado, mas torna-se necessário, perceber
as relações que os bens naturais e culturais apresentam entre si, e como o meio
ambiente urbano é fruto dessas relações”.
A complexibilidade anunciada em torno de todas as dimensões em que estão
manifestadas aquilo se afigura como patrimônio em nossa sociedade não concorre com a importância da defesa da materialidade das memorias, por certo, um
bairro pode conter em sua vizinhança, nas suas paisagens, nas suas festividades,
nas suas moradas e na memoria coletiva que se transmite por aqueles indivíduos, uma infinidade de caracteristicas de valor, que de certa forma, se apoiam na
estrutura espacial que ali se formou. Nessa mentalidade, a arquitetura, seja ela
espontânea, popular, icônica, genuína, consumada pelos indivíduos detentores de
poder aquisitivo de determinadas épocas, ou trabalhada apenas com os materiais e técnicas disponíveis na localidade, com o saber fazer, é um aporte que narra as relações que permeiam a sociedade. Assim, uma residência conta em suas
paredes, além da história das famílias que ali habitaram, dos trabalhadores que

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; intervenção; restauro; Juiz de Fora.
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ali contribuíram, dos materiais utilizados e da reunião de técnicas e escolhas de
profissionais ali dispostas. A abrangência de aspectos vai além, nos mostra as caracteristicas técnicas, estéticas e de ensino que eram transmitidas e incorporadas,
é a partir de algumas dessas caracteristicas que o suporte material da memória
transmite, que a presente comunicação se dedicará a contribuir.
Em um primeiro momento, traçamos um resgate da história e panorama de uma
edificação que está presente no contexto urbano de Juiz de Fora, e que teve como
seu projetista, construtor e morador um importante arquiteto desta cidade mineira, chamado Raphael Arcuri, filho do fundador Pantaleone Arcuri, da empresa
homônima do ramo da construção civil na localidade. Essa edificação é o sobrado nº 310 da Rua Antônio Dias Tostes, que é constituinte do Núcleo Histórico e
arquitetônico do bairro Granbery. Sua observação, motivada pela reflexão e exposição da sua composição arquitetônica, seus fundamentos e história evidenciam uma transição muito importante dos estilos e nos permite avaliar as características da construção em relação a própria produção arquitetônica de Raphael
Arcuri. Esse esforço é capaz de reafirmar a suma importância da edificação no
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Ecletismo e o Arquiteto Raphael Arcuri
Entre os séculos XIX e XX a Europa sediou o surgimento do movimento artístico
do Ecletismo. As possibilidades que este trazia ao público, naquele momento constituído pelo burguês e pequeno burguês, era de poder optar pelos elementos de
cada estilho, aquilo que melhor se enquadrava com o que ansiavam:
“Foi a clientela burguesa que exigiu (e obteve) os grandes progressos nas
instalações técnicas, nos serviços sanitários da casa, na sua distribuição
interna, que solicitou uma evolução rápida das tipologias nos grandes
hotéis, nos balneários, nas grandes lojas, nos escritórios, nas bolsas, nos
teatros e nos bancos [...] obtendo a aglutinação de todas as expressões
formais em torno do mito do progresso” (Patetta, 1935, p.13).
Rocha-Peixoto (2000, p.9) aponta que o significado da palavra Eclético remete a
justaposição de elementos escolhidos entre diferentes sistemas no intuito de formar um todo. O academicismo propagado pela Academia Imperial de Belas Artes

conjunto dos bens tombados da cidade.

e Escola Nacional de Belas Artes, foram responsáveis por incorporar a arquitetura

Em um segundo momento, busca-se analisar o processo de salvaguarda, final-

autor ao associar algumas caracteristicas da arquitetura dessas escolas, como si-

izando com o estudo das transformações propostas e ocorridas na residência,

metria, composição, proporção, ornamentação, entre outros, defende que estas

que nesse momento já possuía reconhecimento como patrimônio local. Isso se

permitem compreender o eclético como “conjunto com uma categoria histórica

deve a necessidade de ressaltar a importância da salvaguarda em contraponto

bem-definida”.

aos processos de intervenções. O ecletismo, manifestação estilística que compõe
a edificação, também é pontuado na presente comunicação, como forma de correlacionar as posturas conflituosas entre questões técnicas e estéticas contemporâneas a aquela produção profissional. Como método foi elaborado levantamento bibliográfico e documental, envolvendo os órgãos da prefeitura municipal
de Juiz de Fora, além de acervo jornalístico, fotográfico. Na fase de análise da
última intervenção, um dos autores desse artigo, fez parte da equipe do escritório
Arquitetônica Construções, de responsabilidade e comando do arquiteto Carlos
Eduardo Felga, autor do projeto.

662

eclética no Brasil, tendo a princípio a predominância do neoclássico. O mesmo

No Brasil, as técnicas de construção e esquemas entre arquitetura e lote urbano
do século XIX, eram ainda repetidas no início do século XX, porem haviam esforços
para resolver os problemas das edificações como objetos complexos, buscando-se
alternativas capazes de satisfazer as questões de implantação, setorização, higienização. Essas relações só começaram a aparecer nas residências por volta de
1914, com formas estratégicas especiais de implantação. Nas décadas seguintes a
mão-de-obra imigrada propiciou as mudanças tecnológicas no país, com técnicas
construtivas passando por aprimoramentos devidos.
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Conforme Reis Filho (1973), nas edificações do período do século XX foram implantadas certas diretrizes que visavam melhorias na qualidade dos ambientes, através de medidas como jardins para valorização das elevações laterais, iluminação e
ventilação para os ambientes íntimos, mais tarde, afastamentos das vias públicas.
Nesse ritmo as residências que possuíam o traçado colonial marcante através da
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paradoxal que pareça ser, na verdade é a tônica projetual que perpassa
a maioria dos construtores do período (...)” (OLENDER, 2010, p.153)
Raphael foi um grande arquiteto que contribui de uma forma extraordinária para
a imagem de Juiz de Fora, munido de sua vasta experiência em Nápoles, foi capaz

uniformidade de seus esquemas, foram desaparecendo.

de introduzir na cidade vários exemplares arquitetônicos que se tornaram parte

A Residência que recebe enfoque desta comunicação surge no contexto em que

Pinho, Castelinho dos Bracher, Príncipe Hotel, Ed. Ciampi, entre outros. Muitas

o ecletismo era implementado no Brasil, sendo necessário abordar o contexto

dessas edificações aparecem na pesquisa desenvolvida por Olender (2011) que

profissional que disponibilizava nas construções realizadas em Juiz de Fora, as

buscou na produção e influências da trajetória de Raphael Arcuri, mapear uma

tendências e conflitos estéticos e técnicos experimentados no mundo. Assim, a

parte dos enredos engendrados na Modernidade tendo o ornamento como fio

principal empresa do ramo de construção civil de Juiz de Fora, Pantaleone Arcuri,

condutor; a residência aqui em analise não foi abordada, seja por não fazer parte

foi fundada em 1895.

do recorte que se pautava a pesquisa, ou por outras razões não conhecidas.

De acordo com Olender (2011, p. 22-23), pesquisador que de dedicou a apresentar

Um importante caso a ser citado é o Palacete Fellet, que recebeu de Raphael as

a produção dos Arcuri no contexto juiz-forano, “Os Arcuri, capitaneados por Panta-

influências do Art Noveau, e é um dos exemplos de perda dos referenciais da

leone, como tantos outros italianos, fizeram à sua América, ou melhor, ajudaram

memória através dos interesses mercadológicos. Esse palacete, após diversas

a fazer Juiz de Fora. Fazê-la tridimensionalmente (...)” o mesmo autor ao detalhar

complicações legais, recebeu tombamento em 2003, mesmo já se encontrando

a trajetória de Raphael Arcuri aborda que este, juntamente com seu pai “foram

em estado de abandono. Ainda com o processo em aberto, em 1994, houve uma

personagens fundamentais na construção da paisagem urbana juiz-forana”

demolição, que foi contida por ação Ministério Público e da Prefeitura de Juiz de

da memória patrimonial, como a Villa Iracema, a Associação Comercial, o Edifício

Fora. A partir disso a Justiça determinou que o imóvel fosse reconstruído, nos
O mesmo autor aborda que as influências da formação profissional de Raphael

moldes do projeto original ou que o espaço fosse transformado em uma área de

se deram inicialmente no bairro Granbery, no colégio homônimo, onde cursou o

lazer. Nada mudou na situação deste e, com o passar dos anos, sofrendo diversas

ginásio, até ser enviado a Itália, onde dominou o “oficio da prancheta”, de 1908 à

ações contrarias a possibilidade de sua restauração, como demolições gradativas

1911, se diplomando no instituto de Belas Artes de Nápoles. A profissão naquele

de forma ilegal, incêndios, invasões; graças ao poder especulativo que a proprie-

momento experenciava uma crise entre o historicismo/estilismo da Academia, e

dade desperta, fato que nem mesmo a salvaguarda através do tombamento é su-

os saberes científicos e tecnológicos.

ficiente para suprimir, o palacete sofreu o último golpe em 2016, perdendo o que

Raphael será herdeiro desta complexa situação de ensino e da produção
arquitetônica (...). Ele a vivencia no ateliê em que estuda, nos locais
que frequenta e nas transformações e desenvolvimento arquitetônico
e urbano por que passa Nápoles. A sua arquitetura se pautará nesta
síntese de cultura estilística e inovação tecnológica, síntese que, por mais

664

restava da fachada, através de uma demolição (G1 ZONA DA MATA, 2016).

A Casa Raphael Arcuri
A edificação desse estudo foi projetada por Raphael Arcuri e construída no 2º
quartel do século XX, sendo que conforme o processo nº 6844/46, ocorreu uma
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intervenção em 1946, sendo o alvará assinado pelo seu parente e engenheiro Reg-

Outro aspecto de destaque é a divisão entre social, íntimo e serviço, sendo que

inaldo Arcuri (DICOM, 1944). Este serviço se constituiu em um acréscimo e substi-

o setor intimo foi setorizado no segundo andar, com incorporação de varandas

tuição de assoalhos e forros do 2º pavimento, o qual realizado pela empresa da

poligonal que protege a entrada principal da casa, cercadas por guarda corpo ba-

família, a Companhia Pantaleoni Arcuri. Conforme consta no Registro de Imóveis,

laustrada onde compõe uma sobre verga, e sacadas para maior conforto ambi-

a casa pertenceu a Raphael e sua esposa até 5 de janeiro de 1968, quando foi ven-

ental. As portas dos cômodos receberam a atenção de um aspecto funcional que

dido ao senhor José Carneiro Goldim (DIPAC,1997,f. 28).

permitisse a entrada de luz pelos vidros em suas folhas, incorporando as venezianas, que já eram típicas. No pavimento térreo encontra-se uma janela dividida

Observando os detalhes projetuais da Casa de Raphael Arcuri, algumas das adap-

em quatro folhas com castilhos retangulares de vidro, a verga é destacada por

tações mencionadas na sessão anterior ficam notáveis, como na implantação,

uma ornamentação em medalhão e folhagens em estuque. Na fachada lateral

que segue as divisões de jardim, moradia e quintal com o recuo lateral necessário

existe a inserção de óculos simétricos em linha vertical para trazer ventilação para

para a entrada do veículo até a garagem. O esquema de habitação (em planta)

o ambiente interno.

transmite as modificações que passaram a ser incorporadas nesse período, como
criação de novos setores de jardim de inverno. A fachada lateral esquerda diferentemente como ocorre na maioria das edificações, é pensada como fachada
principal.

Figura 1: Fachada frontal da ‘Casa de Raphael Arcuri”. Rua Antônio dias Tostes nº 310, bairro
Grambery. Fonte: Autores. Foto: Daniel de A. Moratori. 2018.
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Figura 2: Quadro comparativo de ornamentações na residência. Fonte: Autores, 2018.
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Da área posterior da edificação é possível contemplar uma vista para a cidade, por

namentações nas bandeiras das janelas, representadas por guirlandas em gesso

ser o terreno escalonado, responsável por possibilitar a segmentação dos setores

protegidos por beirais acima dos vãos das janelas.

seguindo a mesma estratégia funcional do Castelinho dos Bracher, edificação vizinha que também pertenceu a família Arcuri. Essa área posterior ligava os fundos
da casa ao jardim composto por canteiros em concreto e um muro em cobogó
para separação dos ambientes. A circulação vertical é marcada por uma escada
de concreto revestida por tacos de madeira, com o corrimão também em madeira e o guarda-corpo em ferro ornamentado, sendo contemplada pelo rasgo na
fachada lateral com o fechamento em vitrô colorido emoldurado externamente
por faixas de estuque permitindo luz ao ambiente interno, a de se observar também uma bandeira em arco semicírculo em vitro que além de funcional se torna
um elemento de estética para a fachada. Nos fundos há uma ornamentação que
se destaca pela jardineira continua de ferro sobre o vão da janela, sustentada por
pequenos modilhões.
Alguns materiais que compunham a residência seguiam os padrões das matérias
providos da construtora Pantaleone Arcuri, como telhas de cimento amianto,
ladrilhos hidráulicos, azulejos, gradis entre outros, alguns foram importados da
Europa como os azulejos de alto relevo que decoram o banheiro social, material
de alto luxo. Um desses elementos é a composição de azulejos ornamentados
que revestem o muro frontal da edificação, junto com a composição de gradis de
ferro fundido e duas pilastras que marcam a entrada frontal, na sua composição
volumétrica que é seguida pela extensão do telhado em quatro aguas, gerando
um descolamento da fachada, acompanhado de uma cimalha que contorna todo
perímetro da edificação,
Um fator importante que marca a transição de Raphael Arcuri no projeto dessa
casa no que se diz a respeito ao uso de ornamentação, são os frisos e colunas
que compõem as fachadas e volumetrias, que não seguem uma ordem clássica,
comumente presentes nas edificações projetadas por ele anteriormente, são composições fitomórficas tradicionais de influência gótica, seguido pelo modernismo
Frances como é detalhado na figura 3. Capiteis mais finos com colunas lisas, or-
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Núcleo histórico do bairro Granbery e o processo de
tombamento
Como dito, a casa Raphael Arcuri é um dos edifícios que compõem o Núcleo
Histórico do bairro Granbery. Esse bairro, segundo Genovez (1998) quando da sua
constituição, localizava-se numa área ainda periférica da cidade, e acabaria sendo
tratado como um local de ligação entre o núcleo de povoamento do atual bairro
Alto dos Passos e o centro da cidade. Enquanto o núcleo da cidade se desenvolvia
e novos equipamentos eram implantados, a ocupação da área do entorno ia se
multiplicando, incluso nesse processo as adjacências que fomentariam a região
do atual bairro Granbery, desde diversos sobrados residenciais, até comércios,
igrejas, colégios, entre outros.
Conforme Moratori (2017, p. 172), em 1996, foi realizado o primeiro inventário
da cidade, feito pela empresa “Século 30 Arquitetura e Restauro”, denominado
“Inventário do Patrimônio Cultural de Juiz de Fora – Arquitetura e Urbanismo”.
Esse inventário foi realizado 15 anos após o Pré-inventario realizado em 1981,
reforçando um comprometimento da cidade com ações relacionadas ao seu Patrimônio Cultural. Esse inventário teve como “objetivo principal o conhecimento
dos bens culturais, como também a criação de condições para promoção desses
bens catalogados, com um intuito de preservação desejável”.
No levantamento realizado pela empresa Século 30, o imóvel foi identificado e
adicionado ao inventário, sendo classificado numa tipologia de arquitetura civil de
função privada, sendo identificada a seguinte caracterização:
“Casa apalacetada em dois pavimentos implanta-se com afastamento
frontal e recuos das divisas. No alinhamento é protegida por gradil
de ferro assentado entre colunas e sobre embasamento de alvenaria.
Possui telhado de ardósia arrematado por largo beiral e cornija
669
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perfilada. O módulo destacado recebe, à direita, em cada pavimento,
varanda estruturada por pilastras de alvenaria e guarnecida por
balaústra de massa. O painel à esquerda abriga dois janelões
sobrepostos ornamentados, na sobreverga, com frisos salientes e
ornatos florais. Na região intermediária da janela inferior exibe estreita
faixa ressaltada e na superior larga faixa profusamente ornamentada. A
mesma composição repete-se na fachada do modulo recuado.” (JUIZ DE
FORA, 1996)
A partir da identificação da edificação, é proposta a proteção na ficha catalográfica
do inventário, que seria o tombamento municipal das fachadas e volumetria. (JUIZ
DE FORA,1996). Em 1997, foi aberto um processo para tombamento do imóvel,
seguindo as premissas do inventário, tratando da salvaguarda de tal imóvel, por
seu valor histórico e cultural. O processo teve seu prosseguimento legal iniciado, e
na reunião da Comissão Permanente Técnico Cultural (CPTC) de 18 de dezembro
de 1997, o membro da comissão Aurélio Maragon Sobrinho relatou o processo de
tombamento do imóvel, cujo parecer foi contrário ao tombamento. A CPTC julgou
que o processo não estava devidamente instruído, e providenciou uma instrução
mais detalhada da história e do suposto valor arquitetônico do imóvel, o qual é
relatado por Maragon em seu oficio de 22 de agosto de 1998. Na ata da reunião
da CPTC de 03 de setembro de 1998, foi novamente feita a análise do processo
de tombamento do imóvel, a qual teve como resultado apenas uma abstenção de
voto, sendo todos outros membros contrários ao tombamento. Nesse momento,
a edificação teve o processo encerrado.
Trezes anos depois, em 03 de março de 2011, foi novamente realizada uma proposta de tombamento da edificação, encabeçada pelos professores da Universidade
Federal de Juiz de Fora Prof. Dr. Julio Sampaio e Jorge Arbach, além da arquiteta
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do pelo Prefeito através do decreto nº 12.391 em 08 de julho de 2015. No decreto
de tombamento, temos as seguintes considerações referentes aos valores:
I - o valor histórico, artístico, técnico e cultural do bem; II - o imóvel
integra o conjunto histórico e arquitetônico do Bairro Granbery; III - a
relevância da edificação, construída no segundo quartel do século XX,
permanecendo íntegra, conforme projeto de Raphael Arcuri, autor
de diversas edificações já protegidas pelo Município; IV - a concepção
arquitetônica da casa de linguagem clássica da arquitetura típica do
período eclético de Juiz de Fora, que coincide com a fase áurea da
industrialização; (JUIZ DE FORA, 2015)
No mais, o decreto ainda expande a proposta de proteção estipulada no inventario, e sugere no art. 2º, algumas sugestões feitas pelo Conselheiro Marcos Olender,
que era favorável ao tombamento integral do imóvel, conforme conta no ofício de
aprovação pelo COMPPAC (DIPAC: Processo 4542/97):
Art. 2º Os objetos de preservação pelo tombamento, cuja inscrição no
Livro do Tombo fica autorizada, abrangem: a integralidade do imóvel,
interna e externamente, com a manutenção das telhas planas, dos
pisos de tábua, dos ladrilhos hidráulicos e do lambri da antiga sala de
costura, conforme planta às fls.122 e 123, do Processo Administrativo
nº 4542/1997: I - Os armários embutidos e de alvenaria poderão
ser demolidos, após análise da proposta pelo COMPPAC e qualquer
alteração espacial nas divisões e aberturas que conectam os espaços,
assim como a pintura, poderão ser efetuadas, desde que aprovadas
previamente pelo COMPPAC; II - Os toldos externos poderão ser
retirados e a garagem poderá ser demolida, seguindo os procedimentos
estabelecidos na Lei Municipal nº 10.777, de 15 de julho de 2004. (JUIZ
DE FORA, 2015)

Anna Elisa Martins. A proposta se justificava pela importância histórica, artística
e afetiva do bem em questão, e propunha o tombamento integral. Esse processo

Colaborando na narrativa da memória local, o esforço de preservação encontrou

foi encaminhado ao proprietário como objeto de proposta de tombamento em

no tombamento a melhor forma de salvaguarda do imóvel, dentro das legislações

abril de 2011, conforme consta em ofício de notificação ao proprietário (DIPAC:

existentes na cidade. Assim, essa observação nos permite entender os marcos

Processo 4542/97). O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural

legais envolvidos no processo, facilitando a forma de compreensão ao lidarmos

(COMPPAC) aprovou o tombamento em 10 de dezembro de 2012, sendo sanciona-

com a tal edificação.
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tijolo cerâmico que foi demolido / Foto 3 – Garagem anexa que foi demolida antes do projeto de
intervenção de 2014 / Foto 4 – 3d volumétrico com as intervenções propostas / Foto 5 – Fachada
posterior após intervenção, demonstrando a rampa e falta do muro.

Em 12 de agosto de 2013, o sr. Haroldo Pagy Thees, proprietário do imóvel, encaminha ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPPAC) um oficio em que pede que seja excluído da proposta de tombamento uma
garagem existente no terreno, construção posterior a casa (ver figura 3, foto nº4).
A garagem teve permissão para exclusão no processo de tombamento, pois a
mesma ficaria fora do perímetro de tombamento estabelecido. Nesse mesmo ano
foi feito um projeto de restauro e ampliação pelo escritório Arsenic Arquitetos, o
qual não foi aprovado pelo COMPPAC na sua primeira análise, sugerindo diversos apontamentos no Estudo Preliminar (DIPAC, 1997, oficio nº 07/10/2014; oficio
nº235/2014).

Fontes: Foto 1 e 2: Daniel de A. Moratori. 2014. / Foto 3: DIPAC, Processo 4542/97 / Foto 4:
ARQUITETÔNICA, 2014. / TRIBUNA DE MINAS, 18 fev. 2018, p. 49

No ano de 2014, a empresa H. Pagy Imóveis Ltda. contrata o escritório Arquitetônica Construções para outro projeto de intervenção na Casa de Raphael Arcuri. De
responsabilidade do arquiteto Carlos Eduardo Felga, a equipe de idealização teve
a participação e colaboração do arquiteto e urbanista Daniel de Almeida Moratori. O projeto se constituiu em restauro de elementos arquitetônicos, além de
intervenções pontuais externas à casa. Conforme o memorial descritivo (ARQUITETÔNICA, 2014, p. 3), por não ter uma definição de uso estabelecida pelo contratante, o projeto desenvolvido inicialmente tinha como intenção a recuperação
de todas as fachadas e o interior, além das instalações elétricas e hidrossanitárias
que se fizessem necessárias. Seria acrescentado um estacionamento subterrâneo,
localizado na parte posterior da casa, no quintal, buscando não causar impacto na
volumetria da edificação. O estudo volumétrico do acesso ao estacionamento está
na figura 3, na 4ª imagem. A inserção desse estacionamento visava dar viabilidade
comercial ao imóvel, pois é proibido estacionamento na Rua Antônio Dias Tostes.
Esse item demonstra que a antiga residência passaria a possuir uma identidade
comercial, diferente do seu uso original.

Figura 3: Foto 1 - Fachada posterior e lateral antes da intervenção de 2014 / Foto 2 – Muro de
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Foram consideradas as legislações vigentes na cidade que regulam as construções
e foi realizado um mapeamento de danos da edificação, buscando analisar as
condições do imóvel, considerando os aspectos estilísticos, funcionais e dos sistemas construtivos, além da própria ambiência. Nesse levantamento de danos,
forem encontrados alguns pontos que mereciam atenção: diversas infiltrações
no telhado; forros danificados; diversos pontos com fungos, mofos e sujidades;
diversos refugos de obra proveniente de demolições; desgaste em esquadrias e
nos pisos em ladrilho hidráulico e de madeira interna; ornamentações do murro
externo com desgastes e sujidades. As fachadas e cobertura estavam em um estado de conservação variando entre bom e regular, não demonstrando nenhuma
deterioração significativa que suscitasse reparos mais profundos e que alterassem a caracterização da edificação e de deus elementos arquitetônicos. Diversas
intervenções pontuais foram identificadas após o levantamento colhido no mapeamento de danos:
•

Restauração e/ou recuperação de todas as esquadrias das fachadas;

•

Restauração e/ou recuperação do piso em ladrilho hidráulico existente no 1º
e 2º pavimentos;

•

Recuperação do telhado;

•

Pintura geral de todas as fachadas, interior e ornamentações de acordo com
projeto específico;

•

Recuperação e/ou substituição de calhas, rufos e tubos de queda de água pluvial;

•

Retirada das grades nas janelas, por se tratarem de um elemento de segurança que não está de acordo com as linhas arquitetônicas da edificação, sendo incluso um sistema de segurança por alarme, dispensando assim a necessidade das mesmas;

•

Indica-se a retirada da parte superior dos gradis frontais. Sendo incluso sistema de alarme infra- ativo.

Figura 4: Plantas 1º e 2º pavimentos do projeto inicial de intervenção da Residência Raphael Arcuri
apresentado ao COMPPAC em 2014.
Fonte: Autores. Baseado em: ARQUITETÔNICA, 2014, p.8-7.
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•

Retirada dos toldos;

•

Adequação do projeto elétrico;

•

Pátio em contrapiso desempenado por não definição de uso;

•

Inclusão de garagem no subsolo;
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•

Limpeza, pintura e recuperação do muro e azulejos da fachada frontal;

tagem da mesma pois os tijolos já tinham sido descartados. Foi adicionada uma

•

Execução de passagem coberta em estrutura metálica leve e vidro laminado

rampa de acesso ao cômodo da cozinha que não estava no projeto aprovado pela

ligando a garagem à entrada lateral, sem grande impacto visual. Construções

COMMPAC, perpassando pela antiga parede de tijolinhos, dando acessibilidade ao

(ARQUITETÔNICA, 2014, p. 12)

interior do pavimento térreo. As esquadrias foram restauradas, mantendo a cor
original da madeira, em substituição ao branco. Os toldos foram retirados, além

Conforme a fig. 4, pode-se observar uma área destinada ao estacionamento, com

de diversas grades nas esquadrias, o gradil frontal foi mantido, não ocorreu a

um acesso feito ao subsolo por meio de rampa, não causando impedimento a vol-

diminuição de altura. Quanto a parte interna, recebeu intervenções somente pon-

umetria do imóvel. O acesso e saída de pedestres da garagem se dariam por uma

tuais, com a recuperação de pisos danificados e a substituição dos revestimentos

estrutura sinuosa em concreto armado idealizada pelo arquiteto Eduardo Felga,

dos banheiros, que passaram por modernização. Os lambris da antiga sala de cos-

que receberia na parte superior uma cobertura verde. Essa mesma estrutura to-

tura em pinho de Riga passaram por uma manutenção. O serviço de intervenção

caria em uma cobertura em estrutura metálica e vidro que faria uma ligação a uma

da edificação nº 310, de forma geral, manteve as características originais do sob-

entrada lateral da residência, sendo essa anexa, independente e não invasiva. A

rado, tentando respeitar sua identidade e memória, apesar do problema com a

cobertura em concreto armado não iria danificar o muro em tijolos cerâmicos que

demolição da parede de tijolos cerâmicos sobrepostos.

detinha de uma função artística e de separação de ambientes (ver fig. 3 – foto nº 2),
já que fazia uma divisão entre a área de serviço e o restante do quintal. Na parte
frontal, foi proposto fazer um rebaixamento da grade que fica no muro de divisa
para a rua, dando maior visibilidade a construção em si.
Com a aprovação do projeto do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, começaram a ser realizadas as obras, findadas em fevereiro de 2018,
mesma fase em que os proprietários a colocaram em anuncio para locação em
jornal local (ver fig. 3, foto nº5). Algumas modificações em relação ao projeto original ocorreram, como a questão referente à garagem subterrânea idealizada no
projeto inicial. A mesma não foi executada, sendo que foi executada uma laje de
nivelamento no quintal, o que possibilitou a criação de diversos compartimentos
na parte inferior do quintal, os quais são acessados por uma escada metálica. Não

Conclusão
A abordagem descrita intuiu salientar a história da Casa de Raphael Arcuri, e consequentemente propiciou adicionar alguns detalhes à forma de projeto, e atuação
desse grande arquiteto da cidade, que tem em seu rol de produções dezenas de
edificações tombadas e não protegidas em Juiz de Fora. A trajetória dos Arcuri
é enfoque de diferentes pesquisadores, que em comum reconhecem a grande
produtividade e influencia desses profissionais para a transformação da cidade
em uma referência da modernidade, tanto através do conhecimento que estes
trouxeram das influencias internacionais que tiveram acesso, quanto ao impulso
de novas técnicas que a época dispunha.

foi identificado uso para tais compartimentos no momento, deixando ao locatário

A partir disso, buscou-se narrar a linha dos eventos relacionados a salvaguarda do

a escolha.

imóvel, que esteve incluso no movimento preservacionista de maior abrangência

Durante a intervenção, foi feita a demolição irresponsável da parede externa de tijolos cerâmicos por parte da construtora que executava a obra, a qual foi constatada pelo arquiteto Carlos Eduardo Felga em visita obra, sendo impossível a remon-
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em salvaguarda na cidade. Abordar as questões relacionadas tanto ao tombamento isolado de fachadas e volumetrias, ou integrais, protegendo também o interior
das edificações e seus elementos, quanto do contexto cultural urbano através das
relações dos núcleos históricos e arquitetônicos é um assunto emergencial. A situ-
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ação local por intermédio dos interesses mercadológicos tem se tornado insustentável haja exemplos de diversas demolições ilegais, arruinamentos por abandono, quando o intuito é que o imóvel seja extinto para que o potencial urbano
dos terrenos seja explorado, fatos recorrentes. A edificação em estudo mostra a
potencialidade do patrimônio edificado, respeito ao bem e a busca por uma nova
função para se adequar a novas potencialidades, sem interferir nas suas qualidades, detalhes e pormenores arquitetônicos.
A observação do processo de intervenção e restauro da edificação mostra além da
ação contemporânea sobre o patrimônio, a ação dos órgãos técnicos ao lidarem
com as questões que interferem na salvaguarda. A intervenção realizada no
imóvel preconizou a manutenção das características, respeitando a materialidade
que transmite a memória arquitetônica, porém é preciso destacar que a mudança
de uso, dando ao imóvel a contrapartida comercial, muda não só as relações no
espaço arquitetônico, mas também os aspectos da vizinhança, que passa a não
dispor do uso cotidiano das famílias, exerce interferência nos fluxos do entorno,
com aumento do número de veículos, esvaziamentos nas áreas em horários não
comerciais, entre outras modificações.
Conclui-se que para que ocorra a conservação do bem cultural, é necessário que
perpasse a simples ação do tombado, é preciso que ocorra um efetivo diálogo
entre os órgãos públicos e a sociedade, sociedade essa que deve ser inserida no
processo. A edificação nº 310, implantada numa região que contém uma grande
quantidade de edificações de caráter histórico/estilístico do início do século XX,
soma-se de forma positiva ao Núcleo Histórico do bairro Granbery como uma ed-
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RESUMO
O presente artigo tem como objeto a cidade símbolo da arquitetura moderna e bem
tombado, Brasília, destacando sua importância enquanto patrimônio cultural da
humanidade. O objetivo é evidenciar as possibilidades de preservação em diálogo
com a necessidade de crescimento e satisfação dos que vivenciam o lugar já que
tal parte consiste na mair parte do trabalho. Apresentar-se-á o panorama histórico
do movimento moderno e a análise de Brasília, sob diferentes enfoques a respeito
do funcionalismo modernista, em relação ao que foi construído e devido seu
tombamento não pode ser alterado, seus valores, mobilidade e sustentabilidade. Por
meio de uma metodologia bibliográfica e documental, para tanto serão abordados
autores como: Lauro Cavalcanti, James Holston, Douglas Farr, Jan Gehl, Maurice
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Foram dez encontros, entre os anos de 1928 a 1956, que trataram dentre outras
coisas do “habitat mínimo, a cidade funcional, o edifício racional, o núcleo urbano
da cidade e o habitat coletivo”. O objetivo de Le Corbusier era dar à arquitetura
um sentido real, social e econômico e estabelecer os limites dos seus estudos

O Modernismo faz parte de um grupo de movimentos do início do século XX que,

(COLIN,2010, n.p.).

segundo Cavalcanti (2006, p.11) “almejava e propunha a sua universalidade”, a
ruptura e a superação das tradições. O movimento não era visto como um estilo,
mas sim como uma “evolução racional de fases anteriores e como a solução ética
e estética para a sociedade industrial” (CAVALCANTI, 2006, p.11).
O arquiteto Adolf Loos, em seu discurso teórico, prenunciou as fundações de
todo o movimento moderno. Em sua carreira como publicista destacam obras
que compõe uma parte inteira. Nos ensaios controversos, Loos elaborou o seu
próprio estilo arquitetônico com formas adaptadas à época, funcionais, simples e
sem decoração. Condenava o ornamento e tudo o que não pudesse ser explicado
por uma razão funcional (LUPFER et al., 2003). Outros importantes e influentes
arquitetos modernistas nesse período, como Le Corbusier e Mies van der Rohe,
tiveram suas ideias como reflexo da obra de Loos. Em sua publicação – Parauma
Nova Arquitetura, Corbusier buscou “causar” com suas comparações, segundo ele
sem as contaminantes acadêmicas (CORBUSIER,1923, apud LUPFER et al., 2003).
Diferente do pensamento minimalista de Loos, no qual estabeleceu um método
inteligente para projetar, embasado na razão pragmática, Corbusier encontra uma
abertura estética em tudo o que respeita ao arranjo urbano nas “formas eternas
da geometria pura”, que não decorre única e logicamente da função, demonstrando estar “cheias de poesia” (1922 apud. LUPFER et al. 2003, p.698). O modernismo funcionalista preconizado no CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura
Moderna) tornou-se uma referência que, segundo Oliveira (2008, p.36) “visava dar
aos centros-urbanos mundiais uma solução para o que identificava como o caos”.
A Carta de Atenas, publicada em sua versão final no ano de 1943, foi resultado do
IV Congresso descrito, a bordo de um navio em Marselha – Atenas.

A ordem moderna, constituída de elementos geométricos simples e
desprovida de ornamentos, foi feita à imagem e semelhança, não de
uma Antiguidade distante, mas de um mundo presente e tangível:
as máquinas industriais. Afinal, numa máquina, nada é supérfluo.
Cada peça tem sua razão específica de ser, tem uma função singular
a executar. Na máquina não existe - nem pode existir - nenhuma
engrenagem para enfeite, nenhum parafuso decorativo. A estética
da máquina - sua aparência para o mundo - é ela própria, tal como
é, tal como precisa ser. A máquina não é para ser apreendida pelos
sentidos, mas para servir a uma necessidade. Sua beleza reside na sua
capacidade de servir. Foi essa analogia que os modernistas tentaram e,
aqueles de talento, conseguiram (MALARD, 2004, p.6).
Foram feitas diversas críticas, propostas e alternativas ao pensamento racional funcionalista surgidas a partir dos anos 1950 e 1960, tome-se por referência
Charles Jencks, Jane Jacobs e Maurice Halbawachs para melhor elucidar.
Segundo Jencks (2003, p.31) ao se elaborar um quadro comparativo dos movimentos arquitetônicos é possível perceber uma correlação a evolução das espécies
animais como elas evoluem e se desenvolvem ou regridem dentro de um inter-relacionamento e triunfam. De acordo com esse arquiteto a arquitetura moderna
teve seu fim em uma data marcada, qual seja, a demolição do conjunto habitacional Pruitt-Igoe em 15 de Junho de 1972 às 15h 32m. A arquitetura modernista com
afirmações sobre a importância do funcionalismo criou metáforas, pois é possível
ver nos edifícios formas de objetos similares “caixas de papelão” ou imagens simbólicas da edificação. Ele analisa a tendência modernista tardia que serve dessas
ambiguidades para criar metáforas. O modernismo seria o maior responsável pela
decadência das cidades, já o pós-modernismo com novos programas arquitetôni-
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cos e urbanistas representariam a “responsabilidade natural de uma cultura de

em casa, porque entre a casa e a rua há trocas permanentes e porque as relações

possibilidades de escolha” (JENCKS, 1939, p.804).

de vizinhança ali se multiplicam (HALBWACHS,1990,131-144).

Dividindo os usos da cidade por categorias cria-se uma armadilha, método esse

De acordo com Edwards (2005), Vitruvius já preconizava, no século I a.C., que a im-

utilizado pelos modernistas ao setorizarem as diferentes funções que as áreas de

plantação das cidades, a disposição das vias e a orientação das edificações deviam

uma cidade podem apresentar. Contudo, “a análise das cidades uso por uso - tor-

ser determinadas por fatores ambientais, e faziam parte do seu modelo triangular

nou-se um recurso costumeiro do planejamento urbano”. Para real compreensão

firmitas, vetustas e utilitas (solidez, beleza e utilidade), o conforto e o clima. Dessa

da dimensão global das cidades é fundamental se esmerar no entendimento

forma, pode-se dizer que as questões ligadas a sustentabilidade e mobilidade,

das combinações e misturas de seus usos conforme Jacobs (2011, p.157-158).

sempre estiveram presentes, nos conceitos que constituem a base da arquitetu-

As cidades para a autora são, assim como, as ciências biológicas problemas de

ra e do urbanismo e estão enraizadas no pensamento clássico e renascentista.

complexidade organizada e que caso entendido acha-se a explicação para tudo,

Mas foi no século XX, que surgiu a consciência ambiental, segundo D`Amato e

pois todas as variáveis estão “inter-relacionadas num todo orgânico”. As cidades,

Leis (apudCamargo, 2003), o contexto pós-Segunda Guerra Mundial iniciou uma

contudo, foram sendo concebidas como problemas de variáveis simples e diretas

grande mudança de valores, que inspiraram iniciativas no sentido de apresen-

como no século XIX com a Cidade-Jardim de Ebenezer Howard e a Ville Radieuse

tar alternativas aos problemas causados pela degradação ambiental. Deu-se uma

de Le Corbusier, que apesar de se utilizar de uma linguagem mais verticalizada

revolução ambiental, que começou nos países desenvolvidos, para depois se alas-

e centralizada da Cidade-Jardim com apenas duas variáveis, seu plano chegou a

trar pelo mundo todo, originando o movimento ecológico.

assimilar um sistema de complexidade desorganizada sendo “uma celebração
artística do poder da estética e do triunfo das médias matemáticas” (JACOBS, 2011,

Apesar deste movimento ter iniciado no pós-guerra, nas décadas anteriores

p.157, 484-485).

houve eventos significativos ligados à preocupação com o meio ambiente, como a
Carta de Atenas, produzida durante o CIAM (Congresso Internacional de Arquite-

Deve-se, então, considerar que o entorno material com o passar do tempo carrega

tura Moderna) que, conforme Farr (2013), os arquitetos modernistas europeus,

as marcas das mudanças, ainda que, lentas. É marcado pelo grupo social que lá

como Gropius, Le Corbusier, Sert e Aalto, desde o início das discussões, estuda-

reside e o marca em igual medida, pois as imagens ao redor possuem muito sig-

vam soluções para a reforma do desenho urbano. Na época, o foco da discussão

nificado. Portanto, “quando um grupo está inserido numa parte do espaço, ele a

era a melhoria da sáude pública, em decorrência dos problemas ocasionados pela

transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita, e se adapta às cois-

industrialização. E as propostas priorizavam o automóvel em detrimento dos pe-

as materiais que a ele resistem”. Para bem compreender esse gênero de influên-

destres e sugeriam o uso disperso do solo.

cia que exercem os diversos lugares de uma cidade sobre os grupos que a ela se
adaptaram lentamente, seria necessário, numa grande cidade moderna, observar

Segundo Farr (2013), para contrapor esses pensamentos que prevaleceram com a

sobretudo os quarteirões antigos, ou as regiões relativamente isoladas de onde

ascendência da formação arquitetônica modernista, um grupo de arquitetos cria

seus habitantes não se afastam, a não ser para ir ao trabalho, e que formam como

em 1993, o Congresso para o Novo Urbanismo, que trabalha na interface entre a

pequenos mundos fechados, ou ainda, mesmo nas partes novas da cidade, as

Arquitetura e o desenho urbano, o planejamento e a gestão do meio ambiente,

ruas e as avenidas povoadas sobretudo de operários e onde estes se encontram

com o objetivo de contribuir para uma melhor qualidade de vida, propondo a
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diversidade de classes sociais, a sustentabilidade, a permeabilidade do solo e priv-

Em 1821, José Bonifácio redigiu as “Instruções aos deputados à Corte de Lisboa”,

ilegiando o pedestre ao carro.

configurando a primeira iniciativa de mudança da capital, as quais foram aceitas pelo Príncipe Regente D. Pedro. Nestas, foram recomendadas aos seus rep-

Neste mesmo ano, foi criado o U. S. Green Building Council (USGBC), o movimen-

resentantes em Lisboa a criação de uma interiorização para área central do Bra-

to das construções sustentáveis, decorrente da crise do petróleo e inspirado na

sil, definindo sua posição geográfica, as principais obras públicas previstas e a

Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, que buscava a adoção de práticas de edificação

instalação, ali, dos poderes públicos (VASCONCELOS, 1978). Contudo, como sua

ambiental ou sustentável, com alta economia de energia. Contudo, inicialmente,

primeira tentativa não logrou êxito, dois anos depois ele, novamente, retoma seu

foi deficiente por centralizar seu foco no edifício, não dando o devido valor ao

discurso sobre a mudança da capital em memorial encaminhado à Assembleia

seu contexto e a localização, principalmente com relação a questão da dependên-

Geral Constituinte do Império do Brasil, sugere o nome para a nova capital do

cia do automóvel. Em 1995, a preocupação com relação a urbanização dispersa,

Brasil, a ser localizada no interior do país, “Essa capital poderá chamar-se Petrópo-

faz surgir uma nova visão, denominada Crescimento Urbano Inteligente (Smarth

lis ou Brasília” (CASIMIRO NETO et al., 2010). Foram diversas iniciativas e houve,

Growth), que conforme Farr (2013), teve suas raízes no movimento ambiental dos

também, a profecia de Dom Bosco, proclamado santo padroeiro de Brasília, esse

anos 1970.

teve, em Turim, na Itália, um sonho extraordinariamente profético, no qual, em es-

A unificação destes três movimentos de reforma do final do século XX, resulta
no urbanismo sustentável, que ressalta os benefícios da integração dos sistemas
humanos e naturais, segundo Farr (2013).O urbanismo sustentável distingue-se
pela diversidade de usos e funções, pela valorização da compacidade e da biofilia,
do respeito as condicionantes geográficas e ambientais, bem como às escalas de
apropriação do espaço, de acordo com Romero (2011).

pírito, viu e apontou o surgimento de uma nova civilização, entre os paralelos 15°
e 20° do hemisfério sul, numa região onde se formava um lago. Assim, em 1922,
o decreto de 7 de setembro determinava que fosse lançada a pedra fundamental
da futura capital, e Planaltina foi o palco escolhido para receber a Comissão Cruls,
em missão que buscava o espaço para implantar a nova capital do país, e abrigar
a pedra fundamental de Brasília.

Uma análise sobre Brasília, ontem e hoje
A primeira cidade projetada aos moldes urbanísticos do Congresso Internacional
de Arquitetura Moderna (CIAM), Brasília, foi inaugurada em 21 de abril de 1960.
Apesar da idéia de transferir a capital do país para um lugar no interior, em área
mais central, datar de 1789, com os inconfidentes mineiros. Conforme relato do
próprio líder do movimento, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes,
os inconfidentes queriam transferir o centro de poder para São João Del Rei, em
Minas Gerais. (AUTOS, 1976).
Pedra Fundamental (Foto: Isabella Calzolari/G1)
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/08/pedra-fundamental-maior-sacra-do-df-vejacuriosidades-de-planaltina.html
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Portanto, o que se percebe é que apesar de ser uma cidade moderna, a história da

afirmou: “Uma pessoa pode até não gostar de um projeto meu, mas não conseg-

criação de Brasília data de muito antes, de um período colonial, ao qual já se têm

ue ficar indiferente: a arquitetura deve surpreender e criar emoções. O que nos

por costume, nos dias de hoje, preservar, por sua importância histórica, cultural,

ficou do Egito não foram as casas do dia-a-dia, mas as grandes realizações” (apud

artística, dentre outras.

CAVALCANTI, 2006, p.226). Inscrita como patrimônio da humanidade pela Unesco, Brasília representa o único exemplo, em sua escala, de uma completa cidade

Segundo Cavalcanti (2006) com anseio de desenvolvimento do interior do país,

modernista. A sua importância é a perpetuação do modelo de urbanismo que os

atribuindo-lhe importância política. Desde a proposta em 1957 até a sua implan-

modernos tanto buscaram implantar. Pressouyre reforça que:

tação três anos depois, Brasília deve ser analisada atenciosamente “como mais um
exemplo (ou consequência) do gigantesco processo de urbanização brasileiro, caracterizado (...) pela concentração de população nos centros urbanos e pela criação
e construção de novas cidades (praticamente do zero)” (SCHLEE, 2006, p.141-142).
Vinte e seis projetos concorreram ao concurso de ideias, como afirma Schlee (2006,
p.208) “com um programa bastante vago”. O edital que recomendava apenas uma
população de 500 mil habitantes para a nova capital e uma indisponibilidade territorial próximo ao lago artificial, não disponibilizando qualquer estudo geográfico. Alguns representantes da elite arquitetônica moderna brasileira concorreram
ao concurso, além de Lucio Costa, que teve o projeto selecionado, dois deles se
destacaram: o de Rino Levi e o dos Irmãos Roberto. No entanto, por não atender
o desejo governamental de “espetacularização do Estado” ambos foram eliminados (CAVALCANTI, 2006, p.209). Niemeyer, solicitado por Juscelino Kubitschek, em

[...] além de representar uma manifestação exemplar dos princípios
do urbanismo do século XX (...) possui criações arquitetônicas de ‘rara
qualidade plástica’, constituindo – ‘pelo grande desafio, pela ousadia
do projeto’ e ‘ampliação dos meios empregados’ -, incontestavelmente,
‘um fato da maior importância na história do urbanismo’ (Apud SCHLEE,
2006, p.149).
Essa cidade tão nova conforme Costa (1995, p. 298, 1995) “esse mourejar, essa
dedicação, esse esforço - esta criação tirada do vazio num gesto de mágica -, é
obra de loucos”. A nova capital foi assim concebida abolindo a farsa da “austeridade”, mas procurando ser berço da arte, “ conferindo ao brado histórico de 1822”
novo significado “industrialização ou morte! ”, “não se exporta apenas café, açúcar,
cacau” e sim cultura universal.

função de uma parceria de sucesso com a Pampulha, optou por desenvolver ape-

A crítica e a preservação da arquitetura moderna devem, portanto, ser renovadas

nas o projeto arquitetônico para a nova capital do país, e compôs a comissão jul-

a cada dia, e a representação brasileira no âmbito internacional está longe de ser

gadora do concurso que nomeou Lucio Costa para tal função.

ultrapassada. Apesar de ser importante considerar a preservação da arquitetura

Na memória justificativa, Lucio Costa buscou ‘naturalizar’ o seu projeto
e descontextualiza-lo da corrente de urbanismo moderno à qual estava
claramente filiado. Iniciou pedindo desculpas, alegando que não
pretendia concorrer, mas que a solução lhe surgiu pronta, portanto,
óbvia e natural. (CAVALCANTI, 2006, p.211).

moderna existem diversos problemas que podem ser constatados na cidade de
Brasília com relação ao que foi projetado e ao que foi efetivamente construído, e
em relação ao tombamento e às necessidades e desejos de mudanças. As “ilusões”
pelas previsões da Novacap à época de que um terço dos operários que trabalharam na construção de Brasília lá permaneceriam após a inauguração e deviam
ser incorporados pelo setor de serviços e outro terço seria instalado em colônias

Ainda segundo Cavalcanti (2006) o grande sucesso dos modernos foi a destreza em

agrícolas para abastecer a capital, esperava-se que o terço restante retornasse as

criar e administrar monumentos. Em depoimento dado em 1989, Oscar Niemeyer,

terras de origem, foram desfeitas, praticamente todos os operários decidiram per-
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manecer na nova capital. Esse erro de previsão gerou um excedente populacional

deixou o registro e a análise da moradia dos trabalhadores sem nenhum des-

e uma enorme falta de moradias (CAVALCANTI, 2006, p. 219).

taque necessário, perdendo-se a memória sobre o espaço ocupado pelos pobres.
(BONDUKI, 2014). “O espaço impõe a cada coisa um determinado feixe e relações,

Esse ainda é um dos maiores problemas que se tem hoje. As formas concretas

porque cada coisa ocupa um lugar dado”. (SANTOS, p. 161, 2013) De acordo com

de segregação residencial em Brasília que vieram com sua criação. Além disso,

esse autor, o lugar serve para dar o valor do homem que nele vive, seja seu valor

a cidade tem um crescimento periférico marcante, desde 1959, as áreas do Dis-

como consumidor, cidadão ou produtor, tudo dependerá de sua localização ter-

trito Federal vêm se redistribuindo em um conjunto de localidades dispersas (ci-

ritorial.

dades-satélites) com grandes distâncias do centro (Plano-Piloto). Essas áreas residenciais crescem e reestruturam à revelia das intenções iniciais de seu projeto

A monumentalidade, como pensava Lúcio Costa, seria pronunciadora de uma

urbanístico segundo Gonzales (p.117-119). Ainda de acordo com a autora esse

nova era. Cavalcanti (2006, p.210) fez com que Brasília possuísse um fator intensi-

processo tem explicação em um fenômeno chamado de seleção gradativa do es-

ficador dos aspectos dessa distribuição espacial, pois “todos os seus setores estão

paço físico ou estratificação residencial urbana que se concretiza pelo movimento

organizados em uma única imagem arquitetural e esquemática, a do cruzamento

de distribuição e redistribuição das camadas da população entre setores da ci-

dos dois eixos”. Holston (1993, p. 153).

dade. Idéia de setorização trazida com Brasília e sua concepção modernista. De
acordo com Holston (1993, p.150) Brasília apresenta uma visão radicalmente est-

Outra ilusão desfeita, baseada em Cavalcanti (2006, p. 219-221), foi a possível con-

ranha de uma ordem urbana total. Em seu plano de criação se substituiu a rua por

vivência de várias gradações sociais nas superquadras. Em 1965, foi permitida a

via com circulação voltada e priorizada para o automóvel.

comercialização dos apartamentos, e a foi novamente alterada a lógica de mercado, antes habitados por servidores públicos e parlamentares, agora somente por

O Plano Piloto foi ordenado em benefício do Estado burocrático acerca
das funções modernistas de moradia e trabalho. As propostas do Plano
Piloto foram as seguintes: 1) organizar a cidade em zonas de atividades
homogêneas e excludentes entre si; 2) concentrar espacialmente
os lugares de trabalho, enquanto as áreas de dormitório se fazem
dispersas; 3) instituir um novo tipo de arquitetura e de organização
residencial baseado no conceito de superquadra

funcionários mais abastados. Conforme Baumann (p.68,2004) só estariam, agora,
disponíveis as condições de vida e as parceiras tal qual mercadorias. “A invasão e
a colonização da communitas locus da economia moral, pelas forças do mercado
consumidor constituem o mais aterrador dos perigos que ameaçam a forma atual
de convívio humano”. A identificação com o lugar, a memória da cidade (HALBWACHS,1990) é tão marcante e presente na população que os moradores vindos
do Rio de Janeiro não se adaptaram a cidade que subverteu a idéia de rua, sem

O Zoneamento em uma tipologia de forma e função nas cidades brasileiras como:

espaços de convívio espontâneo. “Os lares de muitas áreas urbanas do mundo ag-

Rio de Janeiro (“Zona Sul” e “Zona Norte”; cidade e subúrbio), São Paulo (“centro

ora existem para proteger seus habitantes, não para integrar as pessoas as suas

e periferia”) estabelecem um relacionamento visível da distinção espacial basea-

comunidades” (BAUMANN, p.85, 2004, apud TURNER, p.170, 1979) A extraterrito-

da nas relações de classe de tipo industrial, ainda que representem uma mistu-

rialidade mediante a conectividade dos espaços urbanos deixa seus excedentes

ra, pois há favelas situadas a bairros de classe média, por exemplo. Contudo, o

produzidos fora dos espaços urbanos privilegiados, habitados e usados pelas

modernismo vem com a ideia de homogeneizar esse urbanismo com a criação

elites globais, e só lhes resta áreas desconectadas e abandonadas.

da “função-urbana”. Ao adotar tal perspectiva, Brasília, em todo seu modernismo,
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As cidades, geralmente, são definidas como sendo o lugar onde estranhos se en-

Conforme Holanda (2010,p.90), a cidade de Lúcio Costa tem caráter, unidade,

contram, permanecem próximos sem deixar, no entanto, de serem estranhos.

diversidade e a “urbanidade pós-moderna é resgatada de muitas formas, entre

E compartilhar esse espaço urbano com estranhos e mesmo conviver proxima-

elas a continuidade do tecido urbano na escala global da cidade.” Entretanto, Gehl

mente, é “repugnante e impertinente” os habitantes das cidades tendem a consid-

(2015,p.197) afirma que “a cidade é uma catástrofe ao nível dos olhos”, com ur-

erar como uma sina da qual não podem escapar, “e, faz-se necessário encontrar

banismo planejado do alto e de fora, que prioriza os edifícios, os espaços, e por

um modus vivendi que torne a coabitação palatável e a vida suportável”. (BAU-

último, a vida. No que ele chama de síndrome de Brasília, consequência do mod-

MANN, p. 92, 2004). Os clubes de convivência não foram frequentados de acordo

elo modernista, que negligencia a dimensão humana. A vida deve ser priorizada,

com a expectativa. A tentativa de tornar o comércio local, recriando o desejo de se

é preciso buscar um equilíbrio entre as relações nas escalas da cidade, para a

ter ruas e calçadas, como em uma cidade tradicional, foi frustrado.

formação de cidades atrativas, seguras e sustentáveis. E Gehl (2005, p.209)cita:
“Não pergunte o que a cidade pode fazer pelo edifício, mas o que seu edifício pode

A justaposição dessas vias expressas, de rodovias e tecido urbano com criação de

fazer pela cidade! Uma resposta óbvia e imediata poderia ser: térreos atraentes”.

trevos, viadutos e trincheiras resultaram em muros de arrimo e taludes criando

Holanda (2010,p.106) descreve sobre a escala gregária:

barreiras e dificultando os percursos, inclusive para os automóveis. O elemento
mais distintivo para tentar superar a setorização seria a superquadra. Com utilização de pilotis para articular as passagens de veículo de pedestres no térreo e
ajustar a declividade do terreno. (BATISTA, ano, p.8). Contudo, conforme irá pontuar Galbinsk (2014):
Os prédios residenciais nas superquadras têm altura fixada em seis
pavimentos, mais pilotís, sem margem de variação. A disposição dos
blocos residênciais nas superquadras briga, de certo modo, contra
a topografia do sítio, devido ao fato de que a legislação não contém
previsão de qualquer tipo de interferências morfológica no conceito de
pilotís. Ao invés de se adotar altura variável para os pilotís ajustando-o
ao perfil do terreno, o que poderia ultrapassar a altura fixada,
arquitetos e engenheiros optam, ao contrário, por modificar o perfil
do terreno ajustando-o ao edifício: altera-se a topografia para obter
uma plataforma horizontal para a edificação. A ideia de facilitar o
fluxo de pessoas ao nível do solo com o emprego obrigatório de pilotis,
transforma-se em seu oposto, quando poderia ter altura variável e se
acomodar suavemente no terreno, como já acontecia em inúmeros
projetos de arquitetura na época. Percebe-se aqui, novamente, o auto
impedimento, a censura prévia e falta de flexibilidade do legislador. As
causas desta inflexibilidade são as que já foram acima comentadas.
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O centro de Brasília é um “arquipélago”. Setores comercial, bancário,
hoteleiro, hospitalar etc. são isolados entre si por vários fatores –
diferenças de nível de via de serviço, parques de estacionamento
periféricos, áreas verdes. Descontinuidades dificultam a apropriação,
principalmente para o pedestre. Não há percursos estimulantes ao
longo de fachadas contínuas com entradas para o interior dos edifícios.
Bioclimaticamente, é desconfortável para caminhar.
A desertificação dos espaços públicos abertos de uso comum é um dos traços
mais típicos da cidade moderna. A paisagem humana foi descuidada, como resultado direto da prioridade dada ao tráfego de veículos.Gehl (2015,p.209) sugere que as prioridades precisam ser reordenadas e que, deveriam ser feitos estudos regulares sobre a vida pública nos espaços públicos, para saber como ela é
de fato e então, obter ferramentas para propor melhorias. Entretanto, Holanda
(2010,p.105) acredita que, se as propostas originais do arquiteto tivessem sido
implantadas, os problemas poderiam ter sido menos graves. E observa, que “deveria haver predominância de usos, não especialização” e que faltou construir, na
Plataforma Rodoviária, o edifício que uniria as partes sul e norte do centro. Sugere
também, que foi perdida a oportunidade de resolver o grande vazio no coração da
cidade, quando da implantação da estação central do metrô, que “poderia ter sido
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o ponto de partida de um complexo edificado a preencher as descontinuidades

Por fim, na escala bucólica, que faz a transição entre cidade e campo, os proble-

físicas no local.”

mas praticamente se concentram na orla do lago e são consequência da sua segregação, da forma de ocupação, do ineficiente monitoramento governamental da

Na escala monumental, faltou construir os edifícios que interligariam os blocos

configuração e do uso dos espaços. Para atender a demanda intensa por lazer e

dos ministérios, que seriam destinados ao uso comercial e de serviço, que com-

garantir o livre acesso, a solução seria transformar os espaços remanescentes de

plementaria a atividade principal da área e traria diversas vantagens à cidade e

suas margens, em grandes parques. Conforme preconiza Lerner (apud Gehl 2015)

aos usuários, o espaço ganharia em definição, haveria incentivo ao uso, à per-

“se ao longo de suas margens implantamos um parque linear, se incorporamos o

manência no local, toda a Esplanada ganharia em urbanidade e se aproximaria

seu usufruto à nossa vivência urbana, a dimensão ambiental se valoriza e a suste-

aos Champs Élysées idealizado por Lúcio Costa. De acordo com Romero (2001, 135),

ntabilidade aumenta.”

em Brasília “há espaços para acolher diversas funções, mas faltam espaços de
simplicidade primária como, por exemplo, os destinados a servir de expansão aos

FRANCISCONI (2011) defende que as definições das escalas feitas por Lúcio Costa

grandes contingentes de trabalhadores do Setor Comercial que deveriam perman-

quando da elaboração do anexo do Decreto Brasília Revisitada, sugerem adjetivos

ecer no local no horário de almoço”. E conforme Holanda (2010,p.105),“investir em

e exemplos, contudo que não atendem às exigências mínimas das necessidades

maior urbanidade na Esplanada (...) em nada danificaria as dimensões expressivas

urbanas e sociais, por não indicarem funções e usos ou qualquer padrão de ur-

do local; pelo contrário: a presença mais intensa fortaleceria a imagem do lugar, e

banização que corresponda a escala do Plano Piloto. Segundo esse autor, desde

da cidade, em nossas mentes”.

que foram feitas as referências no art.2°do Decreto, os perímetros permaneceram “congelados”. Nesse sentido, ROSSETTI (2012), elucida que as comerciais – “a

Na concepção da escala residencial de Brasília, com influência das cidades europe-

comercial” – são indispensáveis para suprir as necessidades dos moradores das

ias tradicionais, houve sabedoria, porém por diversos fatores, como apropriação

superquadras, esse comércio teria caráter gregário com o local de moradia, para

indevida dos espaços, proliferam barreiras que dificultam o fluxo de passagem

tanto deveriam ter a frente voltadas para o interior das superquadras e acesso

de pedestres ou ciclistas; os espaços internos da quadra são muito similares, difi-

de pedestres pelos passeios públicos. Contudo, com a subversão dessa ideia, que

cultando a legibilidade e a acessibilidade é ruim, devido a configuração das ruas.

transformava em rua a parte interna voltada para superquadra, a ideia gregária

Problemas que poderiam ter sido evitados, se tivessem respeitado as orientações

deixa de existir, dando ênfase aos automóveis e as vias de circulação de veículos.

do projeto. No sentido longitudinal (norte-sul) é fácil caminhar, entretanto no sentido transveral (leste-oeste) é difícil, principalmente por causa do Eixo Rodoviário.

Para minimizar o processo de segregação socioespacial, decorrente não ape-

A proposta para melhoria desta área, surgiu em um concurso no IAB (Instituto de

nas do modelo modernista, mas também do expressivo aumento populacional,

Arquitetos do Brasil), nos anos 1990, que transformaria o Eixão em um imenso e

Gouvêa (2008,p.77) sugere “a criação de novos núcleos entre centros (Planos e

agradável bulevar, com canteiro central arborizado e semaforizado, o que sem

Cidades), o adensamento e a urbanização dos núcleos urbanos existentes” e ain-

contrariar a essência do estatuto do tombamento, tornaria a rodovia mais segura

da, a oferta contínua e gradual de moradia para todas as classes sociais. “A cidade

e “amenizaria a paisagem com benéficos resultados bioclimáticos e visuais e tor-

não é construída para uma pessoa, mas para um grande número delas, todas

naria menos árido”. (Holanda, 2010,p.119).

com grande diversidade de formação, temperamento, ocupação e classe social.”
(LYNCH, 1997, p. 123).
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RESUMO
O presente trabalho visa apresentar as discussões que constituem a pesquisa em
andamento no âmbito do programa interdisciplinar de Mestrado Profissional em
Preservação do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN. O objeto de estudo é a aplicação das políticas de preservação
direcionadas ao espólio da Rede Federal Sociedade Anônima – RFFSA localizado
no Rio de Janeiro. As principais fontes de dados utilizadas foram os Processos
Administrativos de Valoração – PAV que subsidiam a inscrição na Lista de Patrimônio
Cultural Ferroviário – LPCF. Esse instrumento de preservação decorre das atribuições
legais imputadas ao IPHAN em razão da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007 que
desde então passou a ter a prerrogativa de receber e administrar os bens ferroviários
reconhecidos como detentores de valor artístico, histórico e cultural. Na pesquisa
documental nos interessava sobretudo averiguar como as prefeituras municipais
operacionalizavam as destinações dos bens ferroviários e quais seriam os usos
propostos nas intervenções. Tal discussão é o eixo central do trabalho uma vez que
problematizaremos se o predomínio de projetos enquanto equipamentos culturais
atua no sentido de enobrecer tais espaços e de forma desarticulada do contexto local.
Palavras-chave: Patrimônio ferroviário, Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário, usos,
intervenções, enobrecimento.

E-mail: arqeurbsilva@yahoo.com.br
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Patrimônio Industrial: princípios teóricos

sociais e culturais. Em relação a arqueologia industrial a Carta de Nizhny Tagil

É preciso compreender os bens culturais ferroviários inseridos dentro do campo

As definições de patrimônio industrial e arqueologia industrial expressas pela a

de estudo do patrimônio industrial. Beatriz Mugayar Kühl (2009) pontua o interesse pelo patrimônio industrial dentro dos processos de alargamento daquilo que é

(2003) considera a mesma como um método interdisciplinar.

Carta de Nizhny Tagil (2003):

reconhecido como bem cultural. O tema passou a repercutir em um público am-

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 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.

plo a partir dos anos 60, quando importantes edifícios industriais como a Estação
Euston em Londres e Coal Exchange de Bunning foram demolidas, houve também
casos em que as manifestações conseguiram impedir as demolições como a ponte
de Telford localizada no País de Gales. De forma que a Grã-Bretanha foi o primeiro
país a começar a refletir sobre o patrimônio da industrialização.
Em relação ao estudo do legado industrial Kühl (2010) avalia que ocorreram
grandes debates em torno dos conceitos “patrimônio industrial” e “arqueologia

A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestí-

industrial”. A respeito do primeiro termo o questionamento recaiu sobre a de-

gios, materiais e imateriais, os documentos, os artefatos, a estratigrafia e as estru-

limitação do recorte cronológico e inicialmente houve a intenção de enfatizar os

turas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para

remanescentes da Revolução Industrial, porém, rapidamente vieram as críticas

ou por processos industriais. A arqueologia industrial utiliza os métodos de inves-

devido a dificuldade de precisar a passagem do artesanato para a indústria e pe-

tigação mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do presente

las diferenças temporais da industrialização em outros países. No processo de

industrial.

construção da conceituação de arqueologia industrial os embates giraram em
torno do uso da palavra “arqueologia” uma vez que estudiosos questionavam a

E por fim segue a definição mais abrangente e amadurecida de patrimônio indus-

pertinência do termo em situações onde não eram necessários o emprego de

trial que aborda a dimensão imaterial conforme estabelecido na documentação

técnicas arqueológicas, em especial as escavações. Porém, a autora argumenta

Os Princípios de Dublin (2011):

que se deve olhar o termo de forma ampliada associando-o com o estudo de fases
passadas das manifestações humanas.
O processo de amadurecimento nas definições relativas ao patrimônio industrial
é perceptível através da análise dos conceitos do termo presentes nos textos de
referência internacionais - Carta de Nizhny Tagil (2003) e Os Princípios de Dublin
(2011). Em relação à conceituação do que se compreende como patrimônio industrial percebe-se que na documentação mais recente foi incorporada a dimensão
imaterial explicitada pelo saber fazer técnico, a organização do trabalho, práticas
704

1. Definição: O patrimônio industrial abrange os sítios, estruturas,
complexos, territórios e paisagens, assim como os equipamentos, os
objetos ou os documentos relacionados, que testemunhem os antigos ou
atuais processos de produção industrial, a extração e a transformação
de matérias-primas, e as infraestruturas energéticas ou de transporte
que lhes estão associadas. O patrimônio industrial revela uma conexão
profunda entre o meio cultural e natural envolvente, enquanto que os
processos industriais - quer sejam antigos ou modernos - dependem de
recursos naturais, de energia e de redes de transporte, para poderem
705

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

produzir e distribuir os produtos a amplos mercados. Este património
compreende ativos fixos e variáveis, para além de dimensões imateriais,
tais como o saber-fazer técnico, a organização do trabalho e dos
trabalhadores, ou um complexo legado de práticas sociais e culturais
resultantes da influência da indústria na vida das comunidades, as
quais provocaram decisivas mudanças organizacionais em sociedades
inteiras e no mundo em geral.
Ao abordar o patrimônio industrial como tema de pesquisa Cristina Meneguello
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vezes são capturados pelas estratégias de promoção da imagem urbana através
de projetos urbanos fundamentados na “tríade cultura-lazer-turismo” (JACQUES,
2003). Ambos processos podem provocar desequilíbrios sociais através da especulação, expulsão da população local para áreas carentes de infraestrutura urbana
e de equipamentos públicos (transporte, escolas, atendimento médico, oferta de
trabalho).

Contextualização do transporte ferroviário no Brasil

(2011, p. 1819) considera que o campo abrange três dimensões “a memória do
trabalho, o estabelecimento e proteção de acervos e a presença das edificações

De forma abreviada demonstraremos a introdução da ferrovia no Brasil eviden-

industriais na trama urbana”. A preservação da memória do trabalho incluindo

ciando os interesses e mudanças de percepção ao longo do tempo sobre esse

o aspecto imaterial do saber técnico, práticas cotidianas sendo importante com-

meio de transporte. Diante dessa itenção através do estudo das regulamentações

preender que essa dimensão afeita ao campo da memória considerando assim os

do transporte ferroviário foi possível compreender as percepções sobre o trans-

ex-trabalhadores, filhos, netos e a comunidade do entorno. A segunda esfera ref-

porte ferroviário do ponto de vista das políticas públicas ao longo do tempo.

ere-se à necessidade de preservação dos acervos documentais, maquinários, ferramentas, peças de reposição e acervos artísticos. Por fim a dimensão arquitetural

O transporte ferroviário tem sua origem imbricada com o processo da Revolução

do patrimônio industrial abrangendo bens edificados de variadas tipologias.

Industrial ocorrido inicialmente na Grã-Bretanha no século XIX. No que se refere à

Em relação à dimensão arquitetural os grandes desafios dizem respeito a escala

construção de uma ferrovia funicular ocorreu por volta de 1750, pelo empresário

urbana, como pontua José Manuel Lopes Cordeiro (2011) há situações de antigas

e construtor Ralph Allen com o objetivo de transportar pedras até a cidade inglesa

instalações fabris ocuparem grandes extensões e estarem localizadas em áreas

Bath. A inauguração de um serviço de transporte regular ocorreu em 1830 com

centrais, ou seja, essas regiões são atrativas para a especulação imobiliária re-

uma locomotiva a vapor ligando as cidades de Manchester a Liverpool.

sponsável pela demolição de muitos exemplares. Mas há também casos de abandono de regiões industriais que constituem problemas urbanos. O autor avalia
que nos casos em que se constate o valor patrimonial deveria ser assegurada a
preservação do bem e áreas adjacentes, sendo que os programas de requalificação deveriam ser fundamentados em avaliações profundas sobre o potencial
econômico e cultural do patrimônio de forma a conectar a preservação com as

técnica Joseph Rykwert (2004, p. 44) informa que o primeiro financiamento para a

A introdução do transporte ferroviário no Brasil teve como marco inicial o Decreto
nº 987, de 12 de junho de 1852 que concedeu a Irineu Evangelista o privilégio de
explorar uma linha de navegação pela Baia de Guanabara partindo do Porto da
Prainha (atual Praça Mauá) até um ponto na Praia de Mauá (atual Município de
Magé). A partir desse ponto houve a permissão para a construção de uma linha

políticas urbanísticas.

férrea até a localidade de Fragoso próximo à Raiz da Serra de Petrópolis, porém

Em relação à chancela de áreas industriais como patrimônio cultural e as inter-

concluída em dois anos e por isso em 1854 foram inaugurados os trechos iniciais

venções efetuadas nesses espaços de alta carga simbólica em grande parte das

dessa via férrea.
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Finger (2013) avalia que a introdução da ferrovia no Brasil teve dentre suas mo-

críticas em relação a distribuição das malhas cuja implantação ocorria de forma

tivações iniciais a necessidade de transporte agrícola e exportação de matéria pri-

não planejada. Para corrigir as distorções, o Decreto nº 159 de 15 de janeiro de

ma para a indústria europeia. Posteriormente, passa-se a compreender a ferrovia

1890, constituiu uma Comissão de Viação Geral para elaborar o Plano Nacional

como um elemento que poderia interligar o território brasileiro visando à con-

de Viação para o país, porém a mesma foi extinta antes da conclusão de seus tra-

solidação da ocupação no interior, contudo essa possibilidade sempre esbarrou

balhos e um fruto desses trabalhos foi o Relatório que reiteirou a necessidade de

nos interesses das elites locais que foram na maioria das vezes preponderantes.

planejamento para a implantação da malha ferroviária (FINGER, 2013).

A autora ainda destaca a especificidade do panorama brasileiro, ao contrário da
Europa cuja vida urbana vinha sendo construída desde a Idade Média, no Brasil

As primeiras décadas do século XX são caracterizadas pela emergência dos Es-

os núcleos populacionais eram povoações com número reduzido de casas e es-

tados Unidos como potência hegemônica o que resultou nos primeiros investi-

tabelecimentos comerciais cujos hábitos e formas de trabalho eram vinculados à

mentos ferroviários com capital americano, a exemplo da companhia Brazil Rail-

produção agrícola.

way, que atuou em diversas regiões do Brasil e destacou-se no Norte no contexto
econômico da exploração da borracha com a ferrovia Madeira-Mamoré (FINGER,

Finger (2013) demonstrou que em relação aos instrumentos de incentivo utilizados

2013).

ao longo do tempo, a primeira modificação ocorreu através do Decreto nº 2.450
publicado em 24 de setembro de 1873, que instituiu a “subvenção quilométrica”

Outras transformações do período são demonstradas por Jorge Luís Alves Na-

como alternativa ao antigo sistema de garantia de juros, de forma que o gover-

tal (1991, p. 85) tais como: superação da Inglaterra em vários campos (comercial,

no passou a pagar uma quantidade fixa sobre cada quilômetro construído. Outra

industrial, tecnológico e outros) pelos “países de industrialização retardatárias”;

questão que desde o início esteve presente nas regulamentações das concessões

mudanças nas relações capitalistas que passam a ser expressas pelo capital finan-

ferroviárias foi a definição de critérios para indicar quando a competência era do

ceiro (fusão entre os monopólios industriais e bancários); no campo tecnológico a

Governo Imperial ou das Províncias e até mesmo cumulativa, assunto definido

matriz deixa de ser mecânica para ter suporte da química e eletricidade. No setor

através do o Decreto nº 5.561 em 28 de fevereiro de 1874. As províncias regula-

dos transportes, há o esvaziamento do modal ferroviário e a emergência do setor

mentavam as concessões dentro de seus limites, porém, no caso de ligação entre

automobilístico.

grandes centros a portos a competência era cumulativa entre ambas instâncias
e o tempo dessas permissões era de 90 anos.Tais condicionantes de um longo
período para a exploração e incentivo por quilômetro construído de fato tornaram
a ferrovia um negócio atrativo. Porém, como a referida autora analisa tais incentivos também trouxeram problemas como a má execução de obras e traçados mais

O quarto período (1919-1957) é caracterizado pelo “sucateamento e estatização”.
Esse momento tinha origem na crise europeia pós-guerra, quando as importações
de produtos primários brasileiros estavam em queda influenciando também a lucratividade do setor ferroviário. A autora argumenta que apenas a Região Sudeste

longos que o necessário para obter maior lucro.

principalmente a malha paulista se manteve fora deste processo de endividamen-

O terceiro período (1888-1919) foi marcado pela abolição da escravidão e início

de compra de excedentes de café a um preço mínimo pelos governos estaduais,

do Governo Republicano. Nesse momento a ferrovia passa a ser percebida como

conforme estabelecido pelo Convênio de Taubaté (1906) (FINGER, 2013).

to devido ao foco do mercador consumidor ser os Estados Unidos e pelo sistema

um potencial instrumento de articulação territorial e por isso eram constantes as
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No governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961) a tônica definitivamente passou

Lei nº 25/37. Por meio do levantamento dos números de processos de tombamen-

a ser o investimento no setor automobilístico. Nesse período também houve a

to de bens ferroviários, tendo como fonte a Lista dos Bens Tombados e Processos

produção de dois Planos Viários Nacionais provisórios, um rodoviário e outro fer-

em Andamento (1938 - 2018)[1] disponível no site institucional, foi possível detectar

roviário com o objetivo de direcionar as ações constantes em seu Plano de Metas.

um total de 50 solicitações com a seguinte classificação e quantificação: Proces-

Em relação à organização da malha ferroviária, o marco do período foi a criação da

sos em instrução - 20, Bens indeferidos (não foram tombados) - 15, Tombamento

Rede Ferroviária Federal – RFFSA através da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957,

provisório - 01, Bens tombados rerratificados - 02, Processos com pendências - 02

como uma sociedade de economia mista.

e os Bens tombados - 11.

De acordo com Raimunda Alves de Souza e Haroldo Fialho Prates (1997) nos anos

Maria Emília Lopes Freire (2017) analisou as demandas de preservação de bens

90, em meio a uma gestão neoliberal, o presidente Fernando Collor de Mello

ferroviários através do tombamento indicou que a maioria das solicitações foram

(1990-1992) inclui a RFFSA no Programa Nacional de Desestatização conforme o

provocadas pelo programa da PRESERFE, por políticos, pelo próprio IPHAN e rara-

Decreto nº 473, de 10 de março de 1992. A primeira etapa desse processo foi a

mente sociedade civil organizada. A autora se deteve nos seguintes processos de

licitação do transporte ferroviário de carga por um prazo de 30 anos as etapas

tombamento: trecho ferroviário Mauá-Fragoso no Rio de Janeiro (0506-T-54)[2],

subsequentes envolveram a reorganização das malhas objetos da desestatização

Estação Lassance em Minas Gerais (1143-T-85), trecho ferroviário da Estrada

e procedimentos administrativos.

Oeste de Minas entre o Complexo Ferroviário de São João Del Rei e o Complexo
Ferroviário de Tiradentes (1185-T-85) e por fim o Pátio Ferroviário da E.F. Madei-

O último marco normativo dessa operação foi o Decreto nº 3.277, de 07 de dezem-

ra-Mamoré (1220-T-87). Por meio desse estudo evidencia algumas problemáticas

bro de 1999, que declarou o fim da etapa de dissolução e liquidação da empresa

em relação a preservação do patrimônio ferroviário:

além de convocar a assembleia de acionistas. Lucina Ferreira Matos (2015) considDe imediato observa-se que a valorização recai sobre a materialidade
dos bens, vistos isoladamente do seu contexto socioespacial, mesmo
quando tratados como “conjunto arquitetônico” ou “conjunto urbano”.
Nesses tombamentos raramente são consideradas as relações, assim
como os segmentos linha por onde os fluxos circulam. Realçá-los como
atributos físicos, além de resgatar a leitura sistêmica da rede ferroviária
e do seu papel estruturador dos espaços urbanos e territoriais,
os afirmariam como um bem cultural resultante do processo de
industrialização.

era que as ações da liquidação duraram até 2007 com a Medida Provisória nº 353,
de 22 de janeiro de 2007, na qual foi decretada a extinção da RFFSA seguida pela
fase de inventariança com o objetivo de levantar os bens, direitos e deveres da
empresa extinta e transferi-los para a União. No mesmo ano a MP nº 353 foi convertida na Lei nº 11.483 de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre a revitalização
do setor ferroviário e através do artigo 9º atribui ao IPHAN a função de receber e
administrar os bens móveis e imóveis de valor histórico e cultural.

O IPHAN e a proteção de bens ferroviários através do
tombamento
Até 2007 o principal instrumento de preservação utilizado pela instituição em

[1]

relação ao patrimônio ferroviário era o tombamento regulamentado pelo Decreto

[2]
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Disponível em:< http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126>. Acesso em 27 de março de 2018.

Entre parantêses a indicação do número do processo de tombameno estruturado
da seguinte forma: número do processo – T – ano de abertura.
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Outra questão evidenciada diz respeito aos critérios utilizados nos tombamentos
desses bens, nos quais a ausência da observância dos aspectos funcional e técnico foi percebida, enquanto heranças vinculadas ao processo de industrialização.
Aspectos vinculados à sua expressão estética, à sua monumentalidade e à sua
importância histórica no desenvolvimento nacional foram os que justificaram os
tombamentos. (LOPES, 2017, p. 95, grifo nosso)
Freire (2017) avalia que os critérios de qualidade arquitetônica, expressão estilística, singularidade e excepcionalidade não deveriam subsidiar a seleção e
preservação dos bens ferroviários. É importante uma reavaliação da prática de
preservação do patrimônio ferroviário de forma a incluir os aspectos funcionais, tecnológicos e modos de produção. Outra questão observada pela autora em
relação ao conjunto de tombamentos é a ausência da preservação de bens móveis
e integrados enfatizando que há nessa categoria importantes informações que
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§ 2° A preservação e a difusão da Memória Ferroviária constituída
pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário serão
promovidas mediante:
I - construção, formação, organização, manutenção, ampliação E
equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações
culturais, bem como de suas coleções e acervos;
II - conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros,
sítios e demais espaços oriundos da extinta RFFSA.
§ 3° As atividades previstas no § 2o deste artigo serão financiadas,
dentre outras formas, por meio de recursos captados e canalizados pelo
Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, instituído pela Lei.
8.313, de 23 de dezembro de 1991.

poderiam ampliar o conhecimento das funções exercidas anteriormente.

O espólio da RFFSA acarretou uma grande carga de trabalho para o IPHAN. O ar-

Pesquisa documental: entre e através dos processos
administrativos de valoração do patrimônio ferroviário
no IPHAN/ RJ

tigo elaborado por José Cavalcanti , Fernanda Carneiro e Ana Clara Giannecchini

Conforme já exposto a partir da conversão da MP nº 353/2007 na lei nº 11.483/2007,
a atuação do IPHAN na gestão desse espólio passou a ser regulamentada pelo seguinte artigo:
Art. 9° Caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 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.
§ 1°Caso o bem seja classificado como operacional, o IPHAN deverá
garantir seu compartilhamento para uso ferroviário.

(2012) demonstrou o quantitativo desse conjunto de bens:
Os dados preliminares da Inventariança da extinta RFFSA apresentados
ao IPHAN em 2007 afirmavam que esse universo é composto por
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. Além destes, também são objeto de
análise e avaliação por parte do IPHAN os bens concedidos durante
o programa de desestatização da RFFSA. (CAVALCANTI; CARNEIRO;
GIANNECCHINI, 2012, p.4)
Frente a essa nova demanda foi necessário a estruturação dos procedimentos
administrativos para prosseguir com os trabalhos de inventário, seleção, reconhecimento e gestão desses bens ferroviários. O período inicial caracterizou-se
pela busca de critérios de seleção dos bens e enquanto a instituição se organizava
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para padronizar as ações de preservação as primeiras valorações do patrimônio

bens tombados não podem ser demolidos ou mutilados sem anuência do IPHAN,

ferroviário ocorreram por ofício. Em 2008, foi criada a Coordenação Técnica do

porém, em relação a preservação dos bens inscritos na LPCF essa questão não é

Patrimônio Ferroviário – CTPF integrada ao Departamento de Patrimônio Material

abordada e tais garantias ocorrem somente com os Termos de Compromisso de

/ DEPAM-IPHAN. Dois anos depois, foi instituido por meio da Portaria nº 113, de 05

utilização dos bens, assinados em parceria com governos locais ou associações

de abril de 2010, o Grupo de Trabalho/GT com previsão de duração de 18 meses

civis.

e participação de integrantes dos estados com bens ferroviários da RFFSA. O objetivo era definir os procedimentos que seriam implementados sobre o patrimônio

Na visão de Matos (2015) a Lista possibilita uma maior agilidade no processo de

ferroviário. Um dos principais produtos desse GT foi a elaboração de uma minuta

valoração, mas é também mais frágil. A autora constrói essa argumentação a par-

de Portaria direcionada para os bens ferroviários integrantes do espólio da RFFSA.

tir de duas situações: a primeira é que o cancelamento de tombamento está previsto no Decreto nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, isto é, atendendo a motivos

O marco regulatório que consolidou os procedimentos para a preservação do

de interesse público, o Presidente da República pode cancelar o tombamento, en-

patrimônio ferroviário foi a Portaria nº 407, de 21 de dezembro de 2010, que es-

quanto o cancelamento da inscrição de bens ferroviários na LPCF é realizado pelo

tabelece os parâmetros de valoração dos bens ferroviários e procedimentos ad-

presidente do IPHAN.

ministrativos para a inscrição na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário - LPCF. O
processo de inclusão na LPCF passou a ter como item obrigatório o parecer técni-

Uma das características dos trâmites processuais relativos à preservação do pat-

co justificando a decisão de incluir ou não os bens na LPCF. A Lista de Patrimônio

rimônio cultural ferroviário do espólio da RFFSA é a grande diversidade de insti-

Cultural Ferroviário – LPCF foi posteriormente tornada pública pela Portaria nº

tuições públicas e privadas. Esse dado pode ser olhado como uma grande poten-

441, de 13 de dezembro de 2011. A regulamentação dos procedimentos realizados

cialidade de aprendizado para a Instituição, advindo das parcerias decorrentes

em conjunto com a Secretaria de Patrimônio da União – SPU ocorreu pela Portaria

da necessidade de diálogo em todas as etapas dos processos. A experiência ad-

Interinstitucional nº 1 de setembro de 2011.

quirida nessas pactuações, podem ser muito úteis para o campo da preservação.
Através do fluxograma apresentado no Quadro 2, demonstra as diversos agentes

Ao estabelecer um estudo comparativo entre a LPCF e o tombamento Cavalcanti;

e ações direcionadas ao espólio da RFFSA.

Carneiro e Giannecchini (2012) enumeram os seguintes pontos de convergência:
a inscrição é realizada por meio de um documento legal que evidencie os bens
com reconhecido valor cultural na Lista de Patrimônio Cultural ou Livros do Tombo; ambos os processos são fundamentados em documentações técnicas que
postulam a importância e relevância da preservação dos bens, avaliação da documentação pela Comissão ou no caso do tombamento o Conselho Consultivo. Os
pontos divergentes são: o objeto de aplicação da Portaria é restrito aos bens do
espólio da RFFSA; no caso dos bens móveis valorados é realizada a transferência
da propriedade ao IPHAN. Em relação ao controle de intervenções e aplicação de
penalidades o tombamento o DL 25/37 já estabelece como prerrogativa que os
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em São Gonçalo. Os processos de valoração analisados podem ser verificados no
Quadro 2.

Quadro 1 - Fluxograma dos procedimentos administrativos relativos ao espólio da RFFSA. Fonte:
Raquel Beatriz, 2017

Com o objetivo de compreender como o IPHAN-RJ tem efetuado a patrimonialização desses bens, utilizamos como fonte de pesquisa os Processos Administrativos de Valoração - PAV dos bens inscritos na LPCF no estado do Rio de Janeiro. As
análises desses processos procuraram evidenciar os limites e as potencialidades
das políticas de preservação do espólio da RFFSA. Outra questão que também
norteou essa investigação foi a necessidade de avaliar como as prefeituras articu-

Quadro 2- Bens valorados pelo IPHAN RJ – Conjunto analisado. Fonte: IPHAN (2015), modificado

lavam o reuso desses bens.

pela autora

Diante de um conjunto de processos referentes aos bens inscritos na LPCF e tendo

O ponto de partida das análises é a própria LPCF compreendendo-a como um

em vista o tempo disponível para a pesquisa documental foram excluídos os casos

documento de consulta pública. Uma observação que se faz pertinente refere-se

com as seguintes características: alta complexidade, informações equivocadas

à apresentação dos dados com denominações genéricas como por exemplo: ed-

entre a LPCF e o PAV assim como atribuição museal consolidada. Os integrantes

ificação sem identificação ou terreno sem identificação, não permitindo assim a

desse conjunto são: Bens ferroviários localizados em Magé, Museu do Trem, Es-

localização dos bens. Durante as análises dos processos foi perceptível que tais

tação Ferroviária Barão de Mauá (Leopoldina), Estações de Mussurepe e Santa

situações são influenciadas pelas informações cadastrais do bem produzidas pela

Cruz localizadas Campos dos Goytacazes e Estação Ferroviária de Ipiíba localizada

RFFSA. Nesse sentido é importante prever a disponibilização das coordenadas
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geográficas dos bens também na Lista para facilitar a sua localização por parte

Devido o foco da pesquisa em andamento ser a discussão sobre o uso, um dos

dos interessados em geral.

objetivos centrais era averiguar como tem sido a apropriação desses bens pelos
municípios e moradores dessas localidades. Inicialmente destacamos que os mu-

Dentre as principais documentações que compõem os Processos Administrativos

nicipalidades manifestam o interesse pelo bem através de um ofício[3] com os itens

de Valoração – PAV destacamos os Pareceres Técnicos- PTs que padronizaram o

gerais solicitados pela instituição que são: histórico do bem, contextualização lo-

processo de atribuição de valor cultural dos bens ferroviários integrantes do es-

cal, justificativa, proposta de uso, projeto e indicação de viabilidade financeira.

pólio da RFFSA, tanto nos casos em que há esse reconhecimento quanto para as

De forma que fica explicita a relação entre o reconhecimento do valor cultural

situações de indeferimento dos pedidos. O exame dessa documentação permite

e a potencialidade de reuso do bem, situação abordada no trabalho de Lucas

observar algumas indicações de como tem sido trabalhada essa questão no âm-

Neves Prochnow (2014, p. 39) que questiona se o IPHAN “ órgão responsável pela

bito institucional.

valoração e pela seleção do que seja representativo da e para a cultura brasileira,

Foi possível identificar que as descrições arquitetônicas (estilo, tipologia e técnicas

transformou-se em uma agência de uso e gestão para bens ferroviários?”

construtivas) são ainda centrais no processo de atribuição de valor. Percebemos

É possível também problematizar a centralização do ofício como único instrumen-

também a recorrência de avaliações que qualificam se o bem ou técnicas constru-

to que apresenta o uso proposto, uma vez que tais decisões deveriam ser efetua-

tivas são ou não excepcionais, caso exemplificado pelo parecer da estação fer-

das de forma participativa com os moradores da região. De maneira que apenas o

roviária Dores de Macabu (PT nº 27/2011) localizada em São Fidélis. Em relação às

ofício nos parece ser insuficiente como instrumento de articulação da reinserção

instalações utilitárias ligadas ao cotidiano do trabalho algumas análises de pare-

destes bens nas dinâmicas atuais. Esse quadro é ainda agravado pela ausência de

ceres pontuaram a ausência da excepcionalidade e de atributos estéticos como no

diagnósticos para compreender as dinâmicas urbana e social do local.

caso da avaliação da garagem que integra o Conjunto Ferroviário de Santo Antônio de Pádua (PT nº 8/2009) situado na cidade de mesmo nome, indicando uma

Conforme o exposto havia o interesse de compreender qual a tônica das intenções

incompreensão dos aspectos funcionais e sociais ligados a memória do trabalho

direcionadas para esses bens. De forma que os usos encontrados foram classifica-

que tais imóveis possuem.

dos conforme Gráfico 1[4]. Através dos dados verificamos que na maioria dos casos
as proposições de uso são para a constitução de equipamentos culturais.

Em relação aos bens ferroviários operacionais, ou seja, aqueles ainda ativos no
transporte de carga, como no caso do Conjunto Ferroviário de Barra do Piraí cujo
Parecer Técnico nº 007/2010 avalia como detentor de valor cultural o Conjunto de

[3]

A Superitêndencia do IPHAN elabou uma carta aberta aos municípios no qual explica os

trâmites de gestão do patrimônio ferroviário do espólio da RFFSA e itens que devem constar

Manutenção, destacando a Rotunda de Locomotivas, construída em 1891 e ainda

no ofício elaborado pelas prefeituras. Disponível em:< http://www.prrj.mpf.mp.br/sala-de-

em funcionamento. Contudo na LPCF as inscrições abrangeram apenas os bens

imprensa/eventos-e-audiencias/documentos-relacionados-as-audiencias/relacionados-o-acesso-

(estação e imóvel vizinho) não operacionais. Nessa situação o questionamento
que pode ser realizado é em que medida a política de preservação direcionada
ao espólio da RFFSA perde ao desconsiderar os valores culturais que podem ser
atribuídos aos bens operacionais?

a-informacao-no-licenciamento-ambiental/carta-aos-prefeitos-sobre-patrimonio-ferroviario/
at_download/file>. Acesso em 02 de maio de 2017.
[4]

A classificação denominada bens não considerados no projeto de intervenção: refere-se

aos bens que integram conjuntos ferroviários valorados mas que não foram contemplados nas
propostas de forma que as propostas privilegiam o edificio de maior destaque, na maioria das
vezes são as estações.
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que compõem a rede ferroviária. Embora haja a compreensão que a preservação
desses bens deva considerar seu caráter de rede, malha e conjunto, pelas análises
efetuadas da prática institucional das ações de proteção, através do tombamento
e da Lista de Patrimônio Cultural Ferroviário, percebemos que ainda há um longo
caminho a percorrer.
Ao enforcarmos as ações de preservação direcionadas ao espólio da RFFSA em
consonância com a Lei nº 11.483/2007 destacamos como potencialidades da mesma o aprendizado que pode advir da necessidade de diálogo com várias instituições e agentes contribuindo para uma prática compartilhada entre União, Estado
Gráfico 1: demonstrativo de usos para os bens valorados pela SE/RJ. Fonte: Raquel Beatriz – 2017

A partir desses dados é lícito questionar a efetividade de propostas não subsidiadas por diágnosticos tampouco processos participativos. As proposições de museus, centros de memória dentre outros não estariam privilegiando os possíveis
turistas em detrimento do habitante local? Nesse sentido Paulo Peixoto (2003) traz
algumas considerações importantes sobre as intervenções no patrimônio edificado:

na LPCF foram percebidos alguns entraves sendo um dos principais a associação
do reconhecimento desses bens ao interesse prévio das municipalidades, situação essa que não tem permitido um avanço em relação ao desenvolvimento e
aplicação de critérios de seleção uma vez que o reconhecimento passa a ser um
ato puramente administrativo.
A análise dos pareceres técnicos demonstrou a urgência de reavaliar a centralidade dos aspectos estéticos dos bens no processo de atribuição de valor. As ori-

Nesse sentido, torna-se pertinente perguntar até que ponto um espaço
preferencialmente voltado ao turismo e ao consumo, eventualmente
repulsivo às actividades quotidianas e aos cidadãos locais, permite
sustentar que estamos perante um espaço público? Além disso, do
ponto de vista da sustentabilidade financeira, o turismo, devido à sua
sazonalidade e à sua enorme sensibilidade a efeitos de conjuntura, está
longe de constituir uma opção capaz de suscitar um consenso amplo.
(PEIXOTO, 2013, p. 22)

Possíveis reflexões
As reflexões apresentadas nesse trabalho evidenciam a complexidade de trabalhar o patrimônio ferroviário em concordância com os preceitos teóricos do
patrimônio industrial e considerando a articulação entre os diversos elementos

720

e Municípios. Porém, a partir da análise de um conjunto definido de bens inscritos

entações da Carta de Nizhny Tagil (2003) evidenciam a importância de valorizar os
elementos funcionais, aspectos tecnológicos, modos de produção assim como os
aspectos imateriais (saberes técnicos, memória do trabalho). Ou seja, salienta-se
a necessidade de contrabalançar os pesos que subsidiam o discurso em relação
a esses bens.
Por fim, um aspecto fundamental para o campo da preservação como um todo é a
necessidade de incorporar práticas participativas desde a identificação até a intervenção em si. Tal medida pode equilibrar o campo de forças que atuam sobre os
bens e áreas urbanas reconhecidas como patrimônio. Se de fato essa participação
se tornasse uma prática recorrente, talvez as ações sobre bens edificados fossem
mais integradas com outros programas sociais (habitação de interesse social, geração de renda, creches, postos de saúde dentre outros) que de fato privilegiariam
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o morador. E por fim ainda com todas as questões paradoxais que constituem o
campo do patrimônio é importante ressaltar que a preservação se conecta com a
constituição de cidades mais sustentáveis uma vez que a manutenção de estoques
edificados reconhecidos como portadores de valores culturais significa sobretudo
poupar os recursos naturais.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências Bibliográficas
BRASIL. Lei Nº 11.483,de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre a revitalização do setor
ferroviário, altera dispositivos da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras
providências, maio 2007.
CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL. The International
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), 2003. Versão
em português da Carta por Jose Manuel Lopes Cordeiro. Disponivel em: <ticcih.
org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pd>. Acesso em: 17 março
2017.
CAVALCANTI , J. R. N.; CARNEIRO, F. G.; GIANNECCHINI , A. C. Avanços e desafios
na preservação do patrimônio ferroviário pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. Anais do VI Colóquio Latino Americano sobre recuperação e
preservação do Patrimônio Industrial, São Paulo, p. 1-18, 2012.
CORDEIRO, J. M. L. Desindustrializaçao e salvaguarda do patrimônio industrial:
problema ou oportunidade? Oculum Ensaios: revista de arquitectura e urbanismo, Campinas, 13, n. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Programa de
Pós-Graduação em Urbanismo, Janeiro-Junho 2011. 154-165.
FINGER, A. E. Um Século de Estradas de Ferro – Arquiteturas das ferrovias no Brasil
entre 1852 e 1957. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília. Brasília, p. 465.
2013.
FREIRE, M. E. L. Patrimônio ferroviário: a preservação para alem das estações.
2017. 263 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal
de Pernambuco. Centro de Artes e Comunicação. Recife. 2017.
JACQUES, P. B. Patrimônio cultural urbano: espetáculo contemporâneo? Revista
RUA - Revista de Urbanismo e Arquitetura, Salvador, v. 6, nº 1, p. 32-39, 2003.

722

723

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

KÜHL, B. M. Arquitetura do ferro e a arquitetura ferroviária em São Paulo: reflex-

PEIXOTO, P. Centros históricos e sustentabilidade cultural das cidades. Sociologia :

ões sobre sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial: Fapesp: Secretaria da Cul-

Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, v. 13, p. 211-216,

tura, 1998.

2013.

______. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas

PROCHNOW, L. N. O Iphan e o patrimônio ferroviário: a memória ferroviária como.

Teóricos de Restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. 325 p.

2014. Dissertação (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural) - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico. Rio de Janeiro, p. 177. 2014.

______. Patrimônio industrial: algumas questões em aberto. Arq.urb Revista
Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, v. 3, p. 23-30, 2010. Disponivel

RYKWERT, J. A sedução do lugar: a história e o futuro da cidade. Tradução de Valter

em: <http: //www.usjt.br/arq.urb/numero_03/3arqurb3-beatriz.pd>. Acesso em:

Lellis Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 399 p.

07 março 2018.
SOUZA, R. A. D.; PRATES, H. F. O processo de Desestatização da RFFSA: princiMATOS, L. F. Memória Ferroviária: da mobilização social à política pública de pat-

pais aspectos e primeiros resultados. Revista BNDS, p. 1-18, 1997. Disponivel em:

rimônio. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, p. 197. 2015.

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/
Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Privatizacao/199712_11.html>. Acesso em:

MENEGUELLO, C. Patrimônio industrial como tema de pesquisa. Anais do I

04 dez. 2017.

Seminário Internacional História do Tempo Presente, Flórianopolis, 2011. 18191834. Disponivel em: <http://eventos.udesc.br/ocs/index.php/STPII/stpi/schedConf/presentations>. Acesso em: 01 março 2018.
NATAL, J. L. A. Transporte, ocupação do espaço e desenvolvimento capitalista no
Brasil: história e perspectivas. Tese (Doutoramento em Economia) - Universidade
Estadual de Campinas. Campinas, p. 356. 1991.
OS PRINCÍPIOS DE DUBLIN. Documento adotado pela 17ª Assembléia Geral do ICOMOS em 28 de novembro de 2011. Versão em português do documento por Jose
Manuel Lopes Cordeiro. Disponivel em: <ticcih.org/wp-content/uploads/2017/12/
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RESUMO
O presente artigo apresenta a aplicação dos procedimentos metodológicos
da História Oral para a apreensão das memórias coletivas de dois objetos
arquitetônicos/urbanísticos: o conjunto arquitetônico e urbanístico do Serro – MG
em que se confrontou, através de entrevistas temáticas com moradores da cidade,
as ações do IPHAN no município durante o processo de proteção do conjunto
histórico, no período que abrange desde o tombamento da cidade, em 1938, até a
primeira década de 2000 e o Edifício Arthur da Silva Bernardes, edificação eclética
que marca a criação da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa – MG, cuja
importância para a memória da instituição e da própria cidade de Viçosa culminou
com o seu tombamento, em nível municipal, em 2001. Nas duas pesquisas os estudos
realizados dividiram-se em três eixos: no primeiro, foram abordados os conceitos e
teorias relacionadas aos temas concernentes visitando os trabalhos de autores cujos
estudos debruçaram-se sobre a pesquisa da Memória Coletiva e dos procedimentos
metodológicos que embasam a História Oral; no segundo, foram realizados
levantamentos de documentos oficiais, cujos conteúdos são fornecidas descrições que
contextualizam os vetores de estudo bem como as ações institucionais empreendidas.
No terceiro eixo, definiu-se o procedimento que sustentam a abordagem da História
Oral: a realização de entrevistas temáticas, o que permitiu entender como foram
construídas as memórias dos grupos relacionados. Cumpre salientar que, apesar da
diferença da escala (a se considerar uma cidade e um edifício), o objeto de estudo
foram as memórias de cada um e o presente artigo foca-se nos procedimentos
metodológicos adotados.
Palavras-chave: patrimônio cultural; memória; história oral
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo relaciona os resultados de duas pesquisas que buscaram aplicar a metodologia da história oral para apreender as memórias relacionadas a
dois objetos arquitetônicos e urbanísticos: a cidade do Serro em Minas Gerais e o
Edifício Arthur da Silva Bernardes, na Universidade Federal de Viçosa, também em
Minas Gerais.
No primeiro objeto, foi realizado, no período de 2009 a 2012, o estudo do
processo de preservação da cidade do Serro, desde o seu tombamento realizado
em 1938 até a primeira década de 2000. A pesquisa foi construída com base na
análise das práticas empreendidas pelo IPHAN e das memórias e representações
construídas pelos moradores. Para se atingir a esse objetivo, foi realizada a investigação das práticas de preservação adotadas pelo IPHAN por meio da documentação do Arquivo Central da instituição no Rio de Janeiro e na 13ª Superintendência Regional do IPHAN, em Belo Horizonte e dos boletins SPHAN/Pró-Memória,
publicados entre 1979 e 1989.
Neste objeto, especificamente para o estudo das memórias e representações, foram realizadas entrevistas temáticas com moradores da cidade do Serro. Além disso, foi feita a análise de fontes documentais e fontes bibliográficas,
sendo estas últimas constituídas por obras memoriais de autores serranos.
A pesquisa que abordou as memórias do Edifício Arthur da Silva Bernardes, realizada entre 2013 e 2016, foi o resultado de um projeto de iniciação
científica, onde buscou-se investigar, no período de 1926 até o tempo presente, as
memórias que foram construídas em relação ao Edifício Arthur da Silva Bernardes.
Ou seja, levantar, a partir de uma abordagem que considerasse de um lado os documentos oficiais e os eventos relacionados à história do edifício (memória oficial)
e de outro as histórias orais, estruturadoras das memórias individuais e coletivas
dos grupos sociais relacionados à principal edificação do campus da Universidade
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Federal de Viçosa, cuja preservação foi garantida por seu tombamento em nível
municipal, realizado em 2001.
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Nas sociedades sem escrita, extintas ou não, a memória coletiva é dada
pela dimensão narrativa e outras estruturas da história cronológica dos acontecimentos e tem a função de reter os conhecimentos mais importantes dos grupos a

Em ambas, embora com objetivos específicos diferentes, a metodologia
seguiu uma linha próxima. Primeiramente estudou-se os conceitos relacionados à

que ela se refere. A ordenação da memória coletiva nessas populações é feita em
torno da identidade coletiva do grupo, prestígio das famílias dominantes.

patrimônio cultural, monumento histórico, memória e história oral. Por fim, com
os objetivos dos projetos em mente, realizou-se a escolha dos grupos relaciona-

Com o aparecimento da escrita, a memória coletiva atingiu um duplo pro-

dos aos objetos de estudo e utilizando entrevistas temáticas, realizou-se as coletas

gresso. Em primeiro lugar, assumiu a forma de inscrição (epigrafia), em monumen-

das memórias construídas, comparando assim com os documentos oficiais, em

tos comemorativos de acontecimentos memoráveis. Em segundo lugar, passou a

busca de convergências e divergências.

ser registrada por meio do documento escrito. O registro da memória permitiu

2. MEMÓRIA

transmitir o conhecimento através do tempo e do espaço.
O registro das memórias dos grupos sociais e sua análise são fundamen-

A revisão dos conceitos de memória, principalmente aqueles relacionados

tais para a compreensão de processos que ocorrem ao longo da sua história e nos

à memória coletiva, foi fundamental para embasamento teórico da metodologia

espaços por eles habitados. São as memórias, nas suas mais variadas formas de

adotada nas pesquisas. Aqui, são apresentadas as perspectivas de três autores:

registro, a principal fonte de compreensão dos fatos ocorridos que dão sentido à

Jacques Le Goff, Michael Pollak e Maurice Halbwachs.

identidade dos lugares e à dinâmica de sua existência.

Para Jacques Le Goff (1990), o registro das memórias é essencial para

A perspectiva de Pollak (1989) se baseia justamente nas oposições entre a

a compreensão dos processos que ocorrem ao longo da história e nos espaços

memória oficial (na memória nacional, que se constrói pelas classes dominantes)

habitados por grupos e pelo fato em si. São as memórias que dão sentido aos

e aquela construída pelas minorias ou maiorias dominadas.

lugares e a dinâmica de sua existência.
Em seu ensaio Memória (1984), Le Goff define como objeto de análise a
memória coletiva. O autor faz uma passagem pelos seus diferentes significados

E nesse ponto, crê-se ser possível questionar se a memória construída ao
longo dos processos de preservação nas cidades históricas também não desconsiderou as memórias das classes excluídas/dominadas?

nas sociedades humanas ao longo de sua história. Partindo do pressuposto de
que a memória coletiva tem como função dar fundamento à existência das etnias
ou das famílias, o autor discorre sobre as formas de registro da memória e sua
finalidade. Essa análise que segue uma linha temporal perpassa desde as sociedades primitivas, ainda presentes em algumas regiões do planeta até a contemporaneidade.

Esta memória oficial, em busca de uma identidade nacional, representada
pelo acervo arquitetônico, urbanístico e paisagístico, determinada a partir de um
modelo proposto por um grupo de intelectuais, todos eles advindos das classes
dirigente-dominantes não era a memória desse grupo, conforme definição, constituído de pessoas que desempenharam papéis recíprocos, segundo determinadas
normas, interesses e valores sociais, para a consecução de objetivo comuns a essa
classe?
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E no momento em que se desencadeou a oficialização da preservação no

de referências de nossas lembranças antigas, inversamente essas se
adaptam ao conjunto de nossas percepções do presente. É como se
estivéssemos diante de muitos testemunhos. Podemos reconstruir
um conjunto de lembranças de maneira a reconhecê-lo porque eles
concordam no essencial, apesar de certas divergências. (halbwachs,
2006, p. 29)

Brasil – através de um decreto – não houve a participação dos moradores que
habitavam as cidades atingidas pelos tombamentos. E quais foram as memórias
tecidas por esses atores ao longo desse processo? Como e sob quais circunstâncias elas foram repassadas às gerações posteriores?
Acredita-se que a partir das memórias e das representações desses moradores relacionadas a esse processo, seja possível responder aos questionamentos
acima. A confrontação entre as duas memórias pode apresentar esse provável
embate que configura as diferenças de interesses, a exclusão de um grupo e a
distância entre o oficial e o clandestino.
Esse mesmo autor ainda mostra que, memórias que são mantidas como
verdades absolutas de um sistema dominante, representado por uma ideologia
ou um estado, são contemporâneas e dissociadas das memórias pertencentes à
sociedade civil, que ele denomina de “clandestina”, que se apresenta impossibilitada de se expressar, por se opor à memória oficial. Entretanto, quando existe
alguma brecha, uma fissura em que se permite emergir essas memórias.
Já na visão de Maurice Halbwachs, a memória individual é o testemunho
utilizado para recordar eventos vivenciados e não vivenciados. Estes últimos são
aqueles sobre os quais, no passado, a partir do testemunho de outras pessoas,
tenha se formado uma opinião. Portanto, existe uma interação das memórias coletivas e individuais e para cada experiência apresentada observa-se que o interesse desperto, a perspectiva sob a qual se vivencia o momento estabelece analogias com pontos de vista de outras memórias, cada uma na sua especificidade
e com seu conhecimento. Esse comungar de lembranças nos coloca em vários
grupos e torna possível uma experimentação mais rica, que não seria possível sem
a presença das outras memórias.
Assim, quando voltamos a uma cidade em que já havíamos estado, o
que percebemos nos ajuda a reconstituir um quadro de que muitas
partes foram esquecidas. Se o que vemos hoje toma lugar no quadro
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A presença de uma pessoa não é necessária no compartilhamento de suas
lembranças. O fato de já termos convivido com essa pessoa permite que evoquemos um evento a partir de suas lembranças, ainda que elas não sejam as mesmas
que as nossas. Isto porque, segundo Halbwachs, nossas lembranças são coletivas.
Nossa visão de mundo nos é dada por nossas lembranças, que são construídas e
reformuladas coletivamente. Tanto quanto as lembranças de outrem participam
e alteram as nossas, o mesmo acontece com as nossas lembranças em relação às
dos outros.
A memória individual é fundamental para recuperar a memória de um
local, posto que a partir das lembranças das pessoas é possível recuperar momentos passados e formas desaparecidas.
A memória coletiva retém o que é capaz de viver na consciência do grupo.
Elas se eternizam mais em registros, em documentos, do que em formas materiais, inscritas na paisagem, e esses documentos transformam as memórias coletivas em memórias históricas, preservam a memória da cidade e de seus elementos constituintes e permitem contextualizar os testemunhos do passado que,
permaneceram na paisagem por estabelecer relação entre os vestígios concretos
e os registros das memórias coletivas.
Dessa forma, retomar os registros da memória de um lugar significa reviver seu passado, eternizar seu presente e garantir ao futuro um lastro de lembranças, fundamental para preservar a sua identidade.
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E para essa retomada é necessário, pois, a apreensão das narrativas dos

Na temática, o foco se fundamenta no tema pesquisado, já na de vida as questões

grupos que se relacionam com os lugares, com os edifícios, sejam eles os produ-

específicas à vida do narrador apenas serão úteis se estiverem relacionadas ao

tores da memória oficial ou aqueles que construíram seus relativos em oposição

tema da pesquisa.

aos primeiros, os construtores da memória clandestina. E essas narrativas são
obtidas por meio da História Oral.

3. HISTÓRIA ORAL
A história oral constitui um procedimento metodológico que torna pos-

Dado o seu caráter específico, a história oral temática tem
características bem diferentes da história oral de vida. Detalhes da
história pessoal do narrador interessam apenas na medida em que
revelam aspectos úteis à informação temática central (MEIHY, 1996,
p.163).

sível a apreensão de memórias individuais ou de um grupo. A utilização da história

Meihy afirma que a história oral temática é a que mais se aproxima das

oral como procedimento se justifica pelo tema a ser definido. Além disso, ela facul-

soluções comuns e tradicionais para a apresentação dos trabalhos analíticos em

ta o aprofundamento de detalhes preciosos sobre o objeto de estudo durante as

diferentes áreas do conhecimento acadêmico. Assim, nos dois casos, foi utilizada

entrevistas, diferentemente à adoção de uma metodologia baseada em questões

a técnica de entrevistas temáticas. Ela quase sempre equipara o uso da docu-

fechadas, já que, mesmo existindo um roteiro-guia sobre o tema, ela permite aos

mentação oral ao das fontes escritas (MEIHY, 1996, p.162). E ainda ressalta que

entrevistados ampliar sua narrativa e assim confrontar e verificar os documentos

a história oral temática utiliza a entrevista “como se fosse mais um documento,

oficiais.

compatível com a necessidade de esclarecimentos” (MEIHY, 1996, p.162). Ou seja,
Segundo Alberti, a escolha da história oral “[...] deve ser importante, diante

do tema e das questões que o pesquisador se coloca, estudar as versões que os
entrevistados fornecem acerca do objeto de análise”. (ALBERTI, s/d, p. 30)
É um procedimento que se viabiliza por meio de duas abordagens: a primeira, entrevistas temáticas, que são, segundo Delgado, “[..] entrevistas que se
referem a experiências ou processos específicos vividos ou testemunhados pelos
entrevistados” (DELGADO, 2006, p. 21). Nesse procedimento, as entrevistas são
realizadas sem roteiro definido, onde são mostradas diferentes visões acerca do
objeto de estudo. A segunda abordagem é a história de vida, que, segundo Meihy,
1996, p.147, “[...] trata da narrativa do conjunto de experiência de vida de uma
pessoa”, sendo esta constituída por depoimentos longos e mais profundos.
Ou seja, uma das diferenças entre história de vida e a história oral temática, enquanto procedimentos da história oral é justamente o foco das entrevistas.
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os procedimentos são meios que podem ser utilizados para se atingir metas que
não sejam exclusivamente da história oral.
Dessa forma, a articulação das entrevistas é realizada com as fontes relacionadas a documentos escritos. Já sobre a escolha dos entrevistados deve ser
guiada pelos objetivos da pesquisa, entretanto, segundo Alberti,
[...]não deve ser predominantemente orientada por critérios
quantitativos, por uma preocupação com amostragens, e sim a partir
da posição do entrevistado no grupo, do significado de sua experiência.
(ALBERTI, s/d, p. 31)
Já a limitação do número de entrevistados é definida no momento em que
as narrativas não mais apresentam fatos analíticos relevantes a serem considerados. Este é o momento de saturação e indica que a realização de novas entrevistas não resultará mais em informações relevantes à pesquisa.
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Na opinião de Delgado, as informações obtidas por meio das entrevistas
temáticas constituem-se em
[...] um procedimento metodológico que busca, pela construção de
fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em
suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas,
consensuais. (DELGADO, 2006, p. 15)
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Recuperar memórias locais, comunitárias, regionais étnicas, de gênero,
nacionais, entre outras, sob diferentes óticas e versões; possibilitar
a redefinição de cronologias históricas, através de depoimentos
que revelam novas óticas e diferentes interpretações em relação às
predominantes, sobre determinado assunto ou tema; apresentarse como alternativa ao caráter estático do documento escrito, que
permanece o mesmo através do tempo. (DELGADO, 2006, p. 19)
Entre as limitações do método, destaca-se o predomínio da subjetividade

O que realça a importância do narrador e do entrevistador. O primeiro

na narrativa do entrevistado.

por se constituir o principal meio para se atingir a finalidade do método – história
oral – e o segundo por ser o vetor que conduz a construção da narrativa, de forma
que esta atenda aos objetivos aos quais se pretende alcançar.

A partir de narrativas que respondam às questões do pesquisador, a
história oral abre um leque de detalhes que, se por um lado exige o apuro na
análise, por outro expõe minúcias que passariam despercebidos se a pesquisa

A história oral tem caráter multidimensional, e por meio das narrativas
são expostos fatos, épocas/tempos, lugares, relações, o que particularmente despertou o interesse em utilizá-la, a fim de atingir os objetivos do presente trabalho
– as memórias e as representações.

fosse feita por meio de questionários estruturados.

4. OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS
Na pesquisa de campo para o estudo das memórias e das representações dos

A relevância da memória para a história oral é também sublinhada por
Delgado ao afirmar que:
Finalmente, recorre-se à memória como fonte principal que a subsidia
(história oral) e alimenta as narrativas que constituirão o documento
final, a fonte histórica produzida. (DELGADO, 2006, p. 16)
Ao referir-se aos aspectos metodológicos da história oral, Delgado asseve-

moradores do Serro e no estudo relativo às memórias do Edifício Arthur Bernardes, foram utilizados os procedimentos metodológicos da História Oral, que
tem como base os estudos dos autores citados acima.
No Serro, foram definidos como objetos principais (temática), os elementos constitutivos e a preservação do seu conjunto arquitetônico e urbanístico, conforme mostra o Quadro 01.

ra que por tratar-se de uma metodologia qualitativa, ela contrapõe “os conceitos e
pressupostos que tendem a universalizar e generalizar as experiências humanas”
(DELGADO, 2006, p. 18). E citando Paul Thompson, a autora elenca potencialidades
e limites inerentes à história oral, alguns dos quais, além de reforçar a citação acima, justificam o uso dessa metodologia no presente trabalho. Destacam-se dentre
essas potencialidades:
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QUADRO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA (SERRO)
Preliminares:
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Já na pesquisa que envolveu o Edifício Arthur Bernardes, a temática abordou as
relações entre as pessoas e o edifício, buscando-se, assim, estabelecer a importância do objeto com os grupos a ele relacionados (Quadro 02).

Identificação e apresentação do Projeto;
Identificação do entrevistador;

QUADRO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA (EDIFÍCIO ARTHUR BERNARDES)

Garantias de sigilo;

Preliminares:

Explicações sobre o tipo de entrevista, etc.

Identificação e apresentação do Projeto;
Identificação do entrevistador;

Tópicos da entrevista:

Garantias de sigilo;

1. Identificação do entrevistado.

Explicações sobre o tipo de entrevista, etc.

2. Idade/faixa etária.

Tópicos da entrevista:

3. Naturalidade.

1. Idade/faixa etária.

4. Morador do centro histórico?
5. Estimular o entrevistado a falar um pouco de si, da sua vida e da
relação com a cidade.
6. Questionar o entrevistado sobre as lembranças que tem da cidade.
7. Estabelecer o elo entre essas lembranças e o conjunto arquitetônico
da cidade, estimulando-o a falar das edificações que se perderam e das
que foram preservadas. Quais as edificações que mais lhe chamam a
atenção no Serro, seja pela forma, seja pela relação dessas edificações
com fatos importantes da cidade, ou mesmo pelo caráter identitário a
elas inerentes, como por exemplo, o Ginásio Ministro Edmundo Lins, a
Igreja do Rosário, a Igreja Bom Jesus do Matozinhos etc. Ou edificações
residenciais, que possuam algo de especial. O que pode ser destacado
pelo entrevistado.
8. Estimular o entrevistado a falar sobre o processo de preservação da
cidade, de forma que ele emita juízo crítico sobre o mesmo.
9. Permitir que o entrevistado fale sobre temas que extrapolem o
roteiro estabelecido, mas que tenha alguma relação com a temática da
entrevista.
Quadro 01: Roteiro das entrevistas do Conjunto do Serro. Fonte: elaborado pelos autores.
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2. Naturalidade.
3. Relação com Edifício Arthur Bernardes (EAB): servidor (docente/técnico/
administrativo); morador.
4. Estimular o entrevistado a falar um pouco de si, da sua vida e da relação com
o EAB;
5. Questionar o entrevistado sobre as lembranças que tem do EAB e o que
representa o edifício para a sua pessoa.
6. Estimular o entrevistado a falar da relação entre o EAB e a história da UFV
7. Estabelecer o elo entre essas lembranças do EAB e outros edifícios da UFV,
de forma a destacar ou não a importância do EAB.
8. Permitir que o entrevistado fale sobre temas que extrapolem o roteiro
estabelecido, mas que tenha alguma relação com a temática da entrevista.
Quadro 02: Roteiro das entrevistas do Edifício Arthur da Silva Bernardes.
Fonte: elaborado pelos autores.
Foi possível observar, que, mesmo que se tenha trabalhado com um tema
definido para as entrevistas, à medida que elas eram realizadas, esse tema, foi
acrescido de outros. Esses novos, então, se ligavam direta ou indiretamente ao
principal.
739

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Dessa forma, à medida que as entrevistas eram realizadas, procurava-se

anos. Isto não excluiu moradores com idades inferiores ou superiores cujos rela-

abordar novos subtemas incorporados em entrevistas anteriores e percebia-se

tos apresentavam significância para o estudo, como profissionais liberais, políti-

muitas vezes que eles constituíam importantes conteúdos para o trabalho.

cos, funcionários públicos, professores, aposentados, entre outros.

No Serro, as entrevistas foram conduzidas em dois momentos. O primeiro

No edifício Arthur Bernardes, foram definidos três grupos principais, sen-

ocorreu em julho de 2010, durante uma semana, quando foram entrevistadas

do eles: servidores docentes, servidores administrativos (ativos e inativos) e es-

quatro pessoas, e o segundo, durante duas semanas, em março de 2011, quando

tudantes. Dentro desses grupos, buscou-se pessoas com relações em diferentes

foram realizadas 17 entrevistas[1]. Em ambos os períodos, pôde-se também ob-

épocas e, portanto, com diferentes faixas etárias. Sendo assim, foram realizadas

servar um pouco do cotidiano e do ritmo diário da cidade, determinado por seu

25 entrevistas com pessoas que representassem esses três grupos e onde se pro-

isolamento e sua topografia.

curou abarcar o maior período possível. As entrevistas com servidores inativos
foram fundamentais para que as entrevistas apresentassem narrativas de um

Ao término das entrevistas, procedeu-se à transcrição integral de cada

período de tempo maior.

uma delas e em seguida foram classificados os tipos arquitetônicos mais recorrentes: igrejas monumentos históricos, etc. Nessas categorias, também foram in-

Verificou-se neste objeto que, apesar de se trabalhar com um tema defini-

cluídas as edificações importantes já destruídas. A análise dos depoimentos res-

do, a relação dos entrevistados com o edifício fazia com que seus relatos extrap-

saltou os temas mais importantes, face à constância de elementos nas lembranças

olassem o roteiro proposto e, da mesma forma como ocorreu com a pesquisa do

dos entrevistados, o que revelou, no que diz respeito à preservação do conjunto

Serro, houve um enriquecimento de informações sobre as memórias construídas

urbano do Serro, a memória coletiva dos moradores.

deste objeto.

Além das entrevistas, os dados utilizados para o estudo das memórias e

Assim como ocorreu na pesquisa relativa à cidade do Serro, as entrev-

representações dos sujeitos e agentes foram obtidos por meio pesquisa docu-

istas foram transcritas, analisadas e os resultados ali obtidos foram, na medida

mental e bibliográfica e a observação assistemática da cidade.

do necessário, comparadas com os registros oficiais, constantes das fontes bibliográficas e documentais disponíveis.

Nesse objeto, para a definição dos entrevistados houve a preocupação de
abarcar-se um período de tempo que fornecesse o maior número de informações
possíveis. Para isso, a demarcação temporal para a análise das questões relativas
à preservação do conjunto tem seu início em 1938, posto que, a finalidade era
abranger o maior período de tempo possível, correspondente ao tombamento da
cidade e a presença do IPHAN. Dessa forma, as entrevistas incluem os moradores
da cidade com diferentes faixas etárias, que variavam entre quarenta e noventa
[1] Dois dos entrevistados em 2010 foram também entrevistados em 2011. O objetivo foi o de
complementar o conteúdo das entrevistas.
740

5. AS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE
HISTÓRIA E MEMÓRIA
5.1. O conjunto arquitetônico e urbanístico do Serro/
MG
A consulta aos arquivos do IPHAN, no Rio de Janeiro, revelou os registros
de ações relativas à recuperação/manutenção física dos elementos do conjunto
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arquitetônico e urbanístico da cidade do Serro e as ações de controle das inter-

em decisões de aspectos relativos à gestão do patrimônio local. Essas decisões,

venções feitas pelos proprietários. Além disso, mostrou que, ao longo do processo

até aquele momento, eram reservadas principalmente ao IPHAN, ou quando mui-

de preservação, foram realizadas ações inovadoras, como, por exemplo, a propos-

to, decididas por outras instâncias, sem a participação dos moradores.

ta de criação do Museu Integrado do Serro entre outras, resultado de um trabalho
conjunto com as instâncias Estadual e Municipal.

O outro fato se relaciona ao Projeto Memória Cultural, que teve a primeira
parte realizada em meados da década de 1980. Este projeto foi desenvolvido no

No período final da década de 30, destaca-se primeiramente por docu-

Serro com o objetivo de resgatar a memória da cidade e desenvolver na comuni-

mentos relativos ao tombamento do Serro e por cartas que mostravam a incom-

dade mecanismos de reflexão sobre o processo de preservação. Os depoimen-

preensão de moradores e autoridades sobre o assunto.

tos obtidos das entrevistas realizadas para o Projeto mostraram não somente a
relação dos entrevistados com a cidade e seus edifícios seculares, mas também a

Nas décadas seguintes, foram constatados problemas relativos à ex-

relação com a gestão da preservação desse conjunto urbano.

ecução de obras que, por desconhecimento das técnicas especificadas pelo IPHAN
ou mesmo por obras que se realizavam sem a autorização do órgão de preser-

A postura do IPHAN no Serro foi, em parte, elogiada por alguns mora-

vação, comprometiam o conjunto arquitetônico pela perda ou descaracterização

dores, que reconhecem nele um caminho para a manutenção da identidade local,

de exemplares. Esta era uma prática comum, apesar de os proprietários e as auto-

o que representa a manutenção de um passado grandioso e um modo de vida.

ridades locais conhecerem a obrigatoriedade de solicitar a autorização do IPHAN

Porém, há também o questionamento sobre a postura fiscalizadora e proibitiva da

para a realização das obras.

instituição, no que diz respeito à interferência no direito de propriedade.

Em 1967, há, por parte do então prefeito, o pedido de revisão do tom-

Também há aqueles que consideram os parâmetros adotados pelo IPHAN

bamento da cidade. Seu argumento se baseava no estado físico das edificações

para a conservação dos imóveis incorreta, posto que muitos moradores alegam

na incompreensão e na falta de conhecimento técnico e artístico por parte dos

não ter condições financeiras de fazer as intervenções dentro dos critérios exigi-

encarregados locais do IPHAN na definição do que preservar. A esses problemas

dos, como manutenção do sistema construtivo. Dessa forma, ocorria a desobe-

somava-se a falta de recursos financeiros da própria Instituição para a recuper-

diência às normas, aplicando materiais que barateavam as reformas, como a sub-

ação dos imóveis, o que se considerava um entrave ao desenvolvimento do Serro.

stituição da taipa de sebe pela alvenaria de tijolos cerâmicos.

Após análise do parecer, o IPHAN decidiu então por manter o tombamento do
município.
Na década de 1980, marcou-se uma aproximação do discurso com a comunidade. Um deles foi a consulta realizada para a implantação do Museu Integrado do Serro, ilustrativo entre essa aproximação que permeava o discurso do
IPHAN e a discordância dos moradores. A negativa da cessão da Igreja Bom Jesus
de Matozinhos para ser utilizada como um dos seus módulos evidenciava, além do
posicionamento dos moradores frente à proposta, a participação da comunidade
742
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Figura 03: Fachada do Edifício Arthur Bernardes. Acervo
Figura 01: Vista do conjunto histórico. Acervo do autor.
2011.

Figura 02: Casarão em reforma. Acervo do
autor. 2011.

do autor. 2017.

Nos primeiros anos de ESAV, os alunos possuíam aulas no edifício além de
Durante o período em que foi realizada a pesquisa no Serro, o trabalho

seu porão ter servido também como dormitório. Além disso, o mesmo ainda con-

do Escritório Técnico do IPHAN no Serro pautava-se na análise de propostas de

tava com o setor administrativo, de laboratórios e festividades da universidade.

intervenção, orientação dos proprietários das edificações, acompanhamento e fis-

Nas décadas de 1960 e 1970, com a transformação da instituição em Universidade

calização das obras (vistorias) realizadas no Núcleo Histórico. Esse trabalho estava

Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG) e posteriormente, Universidade Federal

focado na manutenção das características originais do núcleo histórico. Além des-

de Viçosa (UFV), ocorreu uma expansão e novos edifícios foram sendo acrescidos

sas atividades, os técnicos realizavam palestras sobre a preservação do patrimô-

ao núcleo original da instituição. Com isso, o Edifício Arthur Bernardes passou a

nio cultural em escolas e eventos.

ser utilizado como prédio administrativo, permanecendo assim até a atualidade.

5.2. O Edifício Arthur da Silva Bernardes da
Universidade Federal de Viçosa
O culto à própria memória é muito forte na Universidade Federal de Viçosa. Logo, tem-se publicações que trazem a história tanto da UFV quanto do Edifício
Arthur Bernardes, também conhecido como “Prédio Principal” ou “Bernardão”, primeira edificação erigida na Universidade.
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Em 2001, ocorreu seu tombamento a nível municipal, em que se detalhou
suas características arquitetônicas:
O edifício, de planta retangular medindo 87,60 m x 26,00 m, apresenta
cinco corpos, três salientes — os dois extremos e o central, o mais
importante - e dois reentrantes; possui dois pavimentos de pé direito
igual a 5,00 m e um porão habitável de altura variável, entre 2,60 m
e 3,20 m. [...] As fachadas frontal e posterior do edifício apesentam
composição simétrica obedecendo à divisão em cinco corpos. Na
fachada principal, o corpo central e mais importante é marcado pela
escadaria de acesso, pelos pares de colunas adossadas que enfatizam
a entrada e que delimitam a sacada do Salão Nobre, e pelo frontão
745
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que coroa todo o conjunto. A construção é arrematada superiormente
por platibanda com balaustrada que percorre todo seu perímetro,
escondendo o telhado. [...] As grandes janelas retangulares que vazam
as fachadas segundo ritmo regular [...]. (Dossiê de Tombamento, p. 12)
Ao realizar as entrevistas, o tema mais recorrente foi a referência que
a edificação possui para a universidade. Porém, foi perceptível que para os entrevistados com faixa etária inferior, o edifício não possuiu tanta significação em
suas memórias. Isso se deve ao fato desse distanciamento do Edifício no cotidiano
dos alunos da instituição, que o utilizam hoje apenas para resolver pendências
acadêmicas.
Já quanto a seu estilo arquitetônico, considera-se como sendo eclético
“classicizante”. É característica do “clássico”, o sentido de perenidade, grandeza e
permanência, alguns entrevistados destacaram justamente essas características.
Com isso, é passível de afirmação que o que foi proposto para a antiga Escola
Superior de Agricultura e Veterinária foi cumprido: a ideia de que ela seria uma
grande obra, que duraria anos e possivelmente séculos.
Porém, há questionamentos relacionados ao seu tombamento municipal,
já que por estar dentro de território federal, segundo alguns entrevistados, somente a União poderia pedir seu tombamento.
Outro assunto também abordado é que mesmo com seu tombamento, o
edifício e seu entorno sofreram depredações, por parte de alunos e até mesmo
por parte da própria universidade e seus funcionários.
Um destes desrespeitos é a construção do Espaço Multiuso, um anexo a
outra edificação vizinha do “Bernardão”, o Centro de Vivência, que também já é
questionável por metade dos entrevistados porque suas linhas arquitetônicas não
se harmonizam com as do Edifício Arthur Bernardes.
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Dos entrevistados, quatorze deles já exerceram alguma função no edifício. Essa vivência estabelece nessas pessoas um vínculo permanente com o edifício. Ali são construídas amizades, são tomadas decisões que afetam a vida de
muitas pessoas. Desde o primeiro contato, seja como aluno, seja como servidor,
o “Bernardão” estabelece uma marca indelével na memória dessas pessoas. Considerando que durante décadas nesse edifício funcionavam as salas de aula, os
laboratórios, e a maioria dos órgãos administrativos, a vida da instituição orbitava
em torno do EAB. Mesmo depois que a universidade foi ampliada, principalmente
na década de 1970, permaneceu no edifício parte das atividades acadêmicas.
Há também o reconhecimento claro por parte das pessoas que não há
como tratar da história da Universidade sem entrar também na história do “Prédio
Principal”, sendo o mesmo uma importante forma de preservação da história e
memória da Instituição e possuindo vital importância aos ex-alunos.
Logo, devido a fatos históricos importantes, registrados nos documentos oficiais e principalmente nas memórias dos entrevistados, o Edifício Arthur
da Silva Bernardes ainda se destaca como um marco da Universidade Federal de
Viçosa e da própria cidade e mesmo não estando mais no cotidiano de todos da
instituição, é respeitado por visitantes, estudantes, docentes e servidores, fazendo
com que seu tombamento seja a forma de oficializar esta importância enquanto
monumento histórico.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os procedimentos relativos à História Oral, que objetivam a apreensão
das memórias relacionadas a objetos de estudo ligados à arquitetura e o urbanismo são capazes de mostrar minúcias, questionamentos e principalmente a importância de determinadas questões para um grupo social, seja na forma de atuação de um órgão como o IPHAN em uma cidade histórica como o Serro ou o
tombamento de uma edificação, como o Edifício Arthur Bernardes, em Viçosa.
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No Serro, a memória coletiva do processo de preservação de seu conjunto
tem sua referência nos elementos que ainda constituem o núcleo da cidade, além
daqueles que foram perdidos ao longo de sua história recente. A existência desses
elementos tem sido fundamental para a manutenção e a recomposição dessas
memórias.
A pesquisa demonstrou ainda a importância do estudo da relação entre
as práticas e a construção das memórias e representações coletivas, como subsídios para a elaboração de políticas de proteção ao patrimônio arquitetônico e
urbanístico das cidades históricas em Minas Gerais e no Brasil.
No Edifício Arthur da Silva Bernardes, tem-se um refúgio onde as memórias
possam ser armazenadas, recicladas, dinamizadas antes que as mesmas se percam. É porque ali é o elemento aglutinador dos atores sociais a ele relacionados.
Portanto, é através da memória que se constrói a identidade de um lugar.
E a construção de tal identidade é a forma de se recuperar a própria identidade e
da construção das relações entre os indivíduos que ali vivem e compartilham suas
experiências. A utilização da memória rompe com a utilização dos documentos
oficiais enquanto fonte bibliográfica hegemônica e ajuda a reconstituir de forma
detalhista informações acerca de acontecimentos, obras etc.
E nesse trabalho, a utilização de uma metodologia que privilegia os relatos
orais e individuais, demostrou ser capaz de expor esse caráter identitário que faz
da arquitetura ou dos espaços urbanos, locais de memórias.
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RESUMO
A produção arquitetônica em Juiz de Fora - MG possui uma trajetória historicamente
relacionada ao período econômico em que a cidade viveu. Diversos estilos foram
produzidos ao longo dos anos e a gama de exemplares arquitetônicos existente
hoje na cidade é variada. Esse contraste entre o novo e antigo presente no cotidiano
dos juiz-foranos é capaz de retratar a história sobre período econômico, cultural,
social e artístico do município. O objetivo deste artigo é registrar o ensaio fotográfico
realizado em 2016 e 2017, que não só documenta a identidade de Juiz de Fora, como
também divulga e sensibiliza a população sobre o patrimônio local. A utilização
das fotos produzidas no ensaio e detalhadas aqui foram vencedoras do concurso JF
FOTO 17 VI Prêmio Funalfa de Fotografia, em 2017 e posteriormente disponibilizadas
para a produção do calendário de 2018 do município. Para contextualização de tal
projeto fotográfico são apresentadas as trajetórias da produção arquitetônica na
cidade, bem como sua busca pela proteção patrimonial. Para justificar a importância
do projeto são esclarecidas questões sobre a utilização da fotografia como um
documento e instrumento de proteção de registro patrimonial.
Palavras-chave: fotografia; patrimônio; arquitetura; memória.

MENEGHITTI, Bruno F. (1); FREITAS, Fernanda S. (2)
1. Curso de Arquitetura e Urbanismo. Instituto Ensinar Brasil
Estrada Dom Orione, s/n, Dom Bosco, Juiz de Fora-MG
bbrunofajardo@gmail.com
2. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Juiz de Fora
: Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário/UFJF – Bairro São Pedro – CEP: 36036900 – Juiz de Fora – MG
fernandafreitas@outlook.com

752

753

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1. Introdução
O patrimônio de Juiz de Fora é um assunto recorrente nas mesas de debate
acadêmico e tem ganhado cada vez mais espaço legislativo nos órgãos públicos
municipais. Devido a esse destaque dado ao assunto e a importância da constante
discussão e atualização das questões patrimoniais na cidade é onde o presente
artigo se encaixa, como mais um veículo de difusão, divulgação e sensibilização
sobre as iniciativas patrimoniais contemporâneas de Juiz de Fora.
O foco principal do trabalho se dá através de um ensaio fotográfico realizado em
2017 com o intuito de valorizar o patrimônio local, contextualizando-o na temática
da memória coletiva local.
Foram fotografados edifícios tombados pelo poder municipal ou estadual, em sua
relação com o contexto urbano atual, ou seja, contrastando volumes, formas e
texturas do passado com o presente.
Para enquadrar tal trabalho, será apresentado um breve histórico da cidade de
Juiz de Fora, em paralelo com a construção de seu patrimônio arquitetônico diversificado. Também será apresentada uma trajetória patrimonial do município,
onde será possível destacar as ações e iniciativas vindas do poder público que
buscam a preservação do patrimônio arquitetônico.
Por fim, será apresentado o ensaio fotográfico em questão, bem como os conceitos e metodologias utilizadas, ressaltando a característica documental da fotografia de arquitetura.

2. O patrimônio arquitetônico de Juiz de Fora
Juiz de Fora é uma cidade mineira que se desenvolveu com características
históricas semelhantes a outras cidades vizinhas: em função da exploração
do ouro e do ciclo do café. E para entender seu patrimônio arquitetôni-
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co contemporaneamente é necessário voltar-se um pouco ao passado para
entender como a história e o desenvolvimento econômico e social da cidade impactou na construção de uma identidade arquitetônica juizforana.
No caso de Juiz de Fora, foi o Caminho Novo o grande impulsionador de
sua formação urbana, elevando-a de povoado de Santo Antônio do Paraibuna a
cidade de Juiz de Fora em 1865.
Um dos nomes de maior destaque histórico na cidade é o do alemão Henrique
Guilherme Fernando Halfeld, devido ao seu incentivo na construção da Estrada
do Paraibuna, antes mesmo da cidade ter o nome que tem hoje. A intenção do
projeto era ser o ponto médio de conexão entre Ouro Preto e a então capital, Rio
de Janeiro.
A planta atual da cidade foi desenhada por outro engenheiro, Gustavo Dodt, na
segunda metade do século XIX. (ALBERTO et. al, 2016) A abertura da estrada União
e Indústria, em 1861, auxiliou a caracterizar a era industrial da cidade, que nesse
período ficou conhecida como “Manchester Mineira”.
É interessante, para entender a predominância de certos estilos arquitetônicos
na cidade, notar a importância do período industrial na cidade, tanto para seu
desenvolvimento econômico, quanto urbano. Foi no final do século XIX e início do
século XX que a cidade se transformou e adensou, ganhando diversos exemplares
da arquitetura eclética, com influência art decó e até mesmo residências com estilo marajoara.
São muitos os edifícios relevantes para a conformação urbana e
histórica de Juiz de Fora, a maioria com estilo eclético e art déco,
valorizados na época, seguindo as influências europeias. Pode-se
citar, entre diversos exemplares, as instituições de ensino (Grupos
Centrais e Escola Normal), o Teatro Central, o Centro Cultural Bernando
Mascarenhas e a Estação Central, que servia à Estrada de Ferro D. Pedro
II. Deste modo, no início do século XX, o município possui uma imagem
de um importante centro econômico, caracterizado especialmente pela
industrialização. (SCHIRRU, 2017, p.3)
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O auge da “Manchester Mineira” perdurou até a década de 1930, onde houve um

deiras lacunas no desenho urbano, que aos poucos acabam fazendo da memória,

declínio econômico na cidade, que só demonstrou pequena melhora depois da

um esquecimento.

década de 1960. (ALBERTO et. al, 2016) Os estilos arquitetônicos e o crescimento acelerado da construção civil e consequentemente da cidade são resultados

Nos últimos anos, muitos foram os edifícios perdidos em função da especulação

da soma entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento cultural, visto

imobiliária na cidade, em especial aqueles situados na área central do município.

que os produtores de café a os proprietários das grandes indústrias tinham poder
econômico elevado e investiam na construção de palacetes e pequenos edifícios

A arquitetura eclética no Brasil é caracterizada pela fusão de estilos arquitetônicos

que por muitos anos caracterizaram o centro da cidade. (BRAGA; CAMPELLO, 2009)

passados em uma única edificação. Nesse período buscavam-se novas referên-

O centro da cidade acabou por se tornar o grande celeiro dos estilos arquitetônic-

mentos presentes em estilos passados. A expressão “arquitetura eclética” é us-

os que definiram uma época, visto que as “novidades” daquele período (ferrovias,

ada em referência aos estilos que apresentavam elementos e ornamentos que

comércios e indústrias) sempre se mostravam conectados ao triângulo central de

faziam referência à arquitetura clássica, renascentista, barroca, entre outras. Essa

Juiz de Fora.

vertente buscava romper a ligação com o passado colonial português trazendo

cias para arquitetura, mesmo que para isso fosse necessário lançar mão de ele-

aspectos presentes na arquitetura francesa e italiana para essa nova arquitetura
Braga e Campello (2009) ressaltam uma característica histórica da cidade que

brasileira.

reforça ainda mais o motivo da predominância de alguns estilos arquitetônicos
sobre os outros. A cidade “não teve as marcas coloniais e barrocas das cidades

A arquitetura com influência Art Decó teve um curto período de atuação em

mineiras, mas sim marcas de uma cidade onde o referencial eram as cidades eu-

relação a outros estilos, porém deixou sua marca em Juiz de Fora. Ela tem como

ropeias da mesma época.” (p.1)

princípios a estética e a inserção do cubismo e linhas retas na arquitetura. Com
mais simplicidade e limpeza de ornamentos nesse estilo é notável a valorização

Junto ao declínio econômico chega à cidade novas manifestações arquitetônicas

das linhas verticais, sempre ressaltadas nas fachadas dos edifícios, além de um

que hoje também configuram seu patrimônio: a arquitetura moderna.

funcionalismo maior que os estilos anteriores e escolhas de materiais e técnicas
que permitiam obras mais rápidas.

Estilo característico de meados do século XX, a arquitetura moderna tem diversos
exemplares espalhados pela cidade, em maiores quantidades nos bairros do Cen-

A arquitetura com traços marajoara se mostrou como uma vertente do Art Decó

tro, Jardim Glória e Bom Pastor. Arthur Arcuri é um nome de grande importância

na arquitetura brasileira. Seus principais elementos tinham influências indígenas

desse período, arquiteto juizforano, assinou diversos projetos de cunho moderni-

e estão focados nos motivos geométricos, e nos relevos impressos nas suas facha-

sta, entre eles alguns edifícios da Universidade Federal de Juiz de Fora.

das. (NUNES, 2015)

Os estilos ecléticos, art decó, marajoara e modernistas estão impregnados na

A Arquitetura Modernista em Juiz de Fora tinha como características, assim como

memória coletiva da cidade e ainda podem ser vistos no caminhar cotidiano do

o movimento moderno brasileiro, a limpeza de ornamentos e um funcionalismo

morador. Por ser tão representativo e importante para a manutenção da memória

que regia a forma. Nas fachadas é possível ver alguns traços que ajudam a identi-

local e da história de Juiz de Fora, quando apagados esses edifícios formam verda-

ficar o estilo, como as linhas diagonais e curvas que compõe o desenho, um jogo
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de texturas com superfícies pintadas e outras revestidas com pedras, cerâmicas

Dentro da legislação pensada em prol da preservação do patrimônio local foram

ou ladrilhos e em alguns casos o acesso ao edifício se dava por rampas ou escadas

instalados os decretos 8.959/2006, que discorre sobre benefícios fiscais recebidos

que também marcavam sua fachada.

pelos proprietários de imóveis tombados; o decreto 8.637/2005 que regula a in-

3. Iniciativas de preservação patrimonial

stalação de publicidade em imóveis tombados, e o decreto 7.816/2003 que cria o
“Núcleo Histórico Urbano de Juiz de Fora”.[1]

O discurso de preservação do patrimônio é relativamente recente, principalmente

Quanto às leis, em 2005, a lei 11.000 regula a isenção de impostos sobre o imóvel

quando enquadrado no contexto juizforano.

tombado. A lei 11.111/2006 institui o prêmio “Amigo do Patrimônio” que premia
as melhores iniciativas de proteção patrimonial na cidade. Em 2009, a lei 11.899

Segundo informações fornecidas pelo site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,

dispõe sobre o uso dos espaços públicos que conforme bens tombados.

atualmente é a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, a Funalfa, que coordena
a política cultural do município. Com atuação iniciada em 1979, a Funalfa foi pi-

Em 1998 foi sancionada a lei 9.327, revisada em 2017, que regulamenta a trans-

oneira dentro de sua função em Minas Gerais. A fundação é responsável não só

ferência de potencial construtivo de imóveis tombados ou de interesse cultural,

pela produção cultural do município como por diversos espaços culturais de im-

um grande passo positivo na preservação consciente do patrimônio municipal e

portância, como a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o Centro Cultural Bernardo

que dialoga com a contemporaneidade da especulação imobiliária.[2]

Mascarenhas, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, o centro Cultural Dnar Rocha,
entre outros, sendo os citados todos localizados em edifícios de interesse histórico

Em 2017 seis iniciativas foram premiadas no “12o Amigo do Patrimônio”, entre

e patrimonial.

eles estavam os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Lapa (Laboratório de

Além de coordenar os espaços, a Funalfa gerencia a lei municipal de incentivo à

itas guiadas ao Cine-Theatro Central, ampliando a divulgação do patrimônio de

cultura (Lei Murilo Mendes), o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Munic-

Juiz de Fora.[3]

ipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac).

Patrimônios Culturais, da Universidade Federal de Juiz de Fora) e o projeto de vis-

Infelizmente, as boas iniciativas preservacionistas da cidade não têm se mostrado

O Commpac foi estruturado em 2004 é tem como objetivo a proteção do patrimô-

suficientes quando situadas diante da forte especulação imobiliária que se esta-

nio cultural da cidade, sejam eles bem móveis, imóveis, integrados, imateriais, pú-

beleceu na cidade.

blico ou privado.
Além do conselho a política de preservação do patrimônio conta com instrumentos como o registro e o tombamento. O tombamento municipal é regulamentado
pela Lei 11.000/2004. Hoje a cidade conta com 172 bens culturais tombados, entre
eles três em nível federal: o Cine-Theatro Central, o Marco Comemorativo do Centenário de Juiz de Fora e o acervo do Museu Mariano Procópio.
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LEGISLAÇÃO. Disponível em: <https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/
funalfa/patrimonio/legislacao.php> - Acesso em 29 de março de 2018.
[1]
[2]

Ibidem.

Seis iniciativas são premiadas no “Amigo do Patrimônio” em Juiz de Fora. G1 Zona da
Mata. Disponível em:<https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/seis-iniciativas-saopremiadas-no-amigo-do-patrimonio-em-juiz-de-fora.ghtml> - Acesso em 29 de março de
2018.
[3]
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Braga e Campello (2009) relatam alguns problemas encontrados durante o pro-

mérito de fotógrafos como Charles Marville, e sua dedicação durante 15 anos reg-

cesso de tombamento de uma residência modernista na cidade. Segundo os au-

istrando as transformações da Reforma de Paris, é possível assimilar de forma vi-

tores a cultura do município não abraça os ideais patrimoniais e muitas vezes não

sual a dimensão do Plano de Haussmann. Assim como Max Missmann, que duran-

enxerga o potencial artístico e arquitetônico de certas obras. A legislação, mesmo

te 40 anos, começando em 1899, acompanhou as diferentes etapas da construção

que existente, se mostra fraca e descontínua, principalmente devido à constante

de Berlim. (POSSAMAI, 2001; apud. MONDENARD, s/d). No Brasil também houve a

troca na administração municipal. Isso, somado a falta de profissionais qualifica-

preocupação em registrar as transformações urbanas, e o fotógrafo Marc Ferrez

dos na área e a dificuldade de diálogo entre o proprietário do imóvel, sua comu-

foi responsável pela captura durante as obras de construção das edificações da

nidade e a especulação imobiliária, só tornam o trabalho de preservar a memória

Avenida Central no Rio de Janeiro (POSSAMAI, 2001).

local cada vez mais burocrática e difícil.
O livro Brazil Builds, uma publicação Norte Americana, de 1943 editada através do
Com esse panorama é possível entender melhor a necessidade de registrar o pat-

MoMA (Museu de Arte Moderna da cidade de Nova Iorque) mostra fotografias da

rimônio arquitetônico da cidade cada vez mais, para que através da documentação

arquitetura brasileira, produzidas pelo fotógrafo Kidder Smith. Nela é feita uma

e da fotografia a memória e a história do município possa passar por diversas

crítica à produção moderna de arquitetura brasileira,

gerações. Tão é importante a iniciativa de documentar o patrimônio arquitetônico
de Juiz de Fora, que o ensaio fotográfico a ser detalhado adiante foi reconhecido
através de prêmios conferidos pela Funalfa, ilustrando também, o calendário municipal de 2018.

4. A fotografia de arquitetura como documento
Desde o surgimento da fotografia, em meados do século XIX, as cidades são tema
de destaque entre os fotógrafos, mesmo com a existência de limitações técnicas
visto que o tempo necessário para captura da imagem era elevado. Concebida
inicialmente registrar uma cena de forma definitiva e real o que antes não se alcançava com a pintura ou desenho (POSSAMAI,2001).
Mostrando sua relevância como forma documental, a fotografia de arquitetura
vem sendo utilizada para registrar profundas e rápidas transformações pelas
quais passam as grandes cidades. A invenção da fotografia, oficialmente datada

[...]o Brazil Builds uma importante publicação para a fotografia de
arquitetura, por conta de sua natureza estética formal, e, ainda, por sua
grande circulação na sociedade brasileira, principalmente pelos seus
desdobramentos crítico e na formação de uma história da arquitetura,
que teve sua produção mais expressiva, no que diz respeito à formação
de uma cultura arquitetônica nacional, no século XX, esta publicação
atua como ponto referencial dentro deste panorama. O Brazil Builds é
um “mapa visual” da arquitetura e, ainda, um documento potencial na
construção do ideal moderno na arquitetura brasileira. (COSTA, 2007,
p.8)
Dessa forma é possível perceber a relevância histórica que a fotografia de
arquitetura exerce e sua capacidade de atingir diversos públicos agindo de forma
direta ou indireta sobre arquitetura, mostrando a formação de cidades sob um
viés de registro histórico, mostrando ao espectador o registro real de fatos históricos e formas arquitetônicas.

em 1839 surgiu paralelamente ao advento das metrópoles européias, e, segundo Possamai (2001, p.68) “era comum as administrações municipais contratarem
fotógrafos a fim de registrar bairros inteiros que sofriam reformas urbanas.” Por
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5. O ensaio fotográfico Memória Coletiva
O ensaio fotográfico intitulado “Memória Coletiva” realizado pelo fotógrafo Bruno
Meneghitti, documenta a identidade de Juiz de Fora, como também busca divulgar
e sensibilizar a população sobre o patrimônio local. A utilização das fotos produzidas no ensaio foram vencedoras do concurso JF FOTO 17 VI Prêmio Funalfa de Fotografia, em 2017 e posteriormente disponibilizadas para a produção do
calendário de 2018 do município, tradicionalmente relacionado com o patrimônio
arquitetônico.
Em sua concepção, buscou-se fazer um retrato da arquitetura histórica de Juiz de
Fora, enfatizando as formas mais presentes nos períodos arquitetônicos, mostrando elementos característicos de cada estilo, criando dramaticidade com o uso da
luz e sombra na fotografia em preto e branco. Entre os elementos fotografados
foram capturadas a arquitetura eclética, o estilo art-decó e exemplares modernistas, pós-modernos e contemporâneos.
Como processo inicial do ensaio fotográfico, foram realizadas uma revisão bibliográfica e levantamento de imagens antigas, abordando as temáticas de fotografia de arquitetura e patrimônio arquitetônico, com objetivo de compreender os
objetos a serem fotografados e a produção fotográfica existente sobre o tema.
Com objetivo de compreender a cidade e sua relação com a arquitetura em diversas épocas uma grande busca por fotografias de antigas de Juiz de Fora foi feita
utilizando o acervo de diversos fotógrafos, disponíveis no site Maria do Resguardo[4]. Posterior a busca de compreender a evolução dos estilos arquitetônicos nas
edificações, a pesquisa se direcionou para a história de Juiz de Fora e sua forma de
ocupação do espaço, que se relaciona diretamente com a produção arquitetônica
da cidade. Considerando como ponto de partida os edifícios tombados pela Prefei-
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tura Municipal de Juiz de Fora[5], foi preciso identificar o estilo arquitetônico, o ano
de construção e o arquiteto responsável pelo projeto. O material de pesquisa foi
analisado, classificado e mapeado de acordo com o período de produção.
O mapeamento se torna de grande importância para visualização e localização
dos exemplares potencialmente interessantes a serem fotografados. Após a
análise dos materiais fica claro que grande parte das edificações tombadas se
encontram no centro da cidade e em bairros adjacentes, principalmente no eixo
formado pelas Ruas Halfeld, Avenida Barão do Rio Branco e Avenida Getúlio Vargas, que conformam o triângulo central no desenho urbano da cidade, possuindo
esse recorte uma ampla variedade de estilos e com grande potencial de formas e
texturas almejado pelo projeto de fotografia.
Com a análise dos materiais pesquisados, pôde-se perceber que existe outras
obras de interesse que ainda não foram protegidas por processo de tombamento,
dentre elas é possível identificar diversas edificações dos mais variados estilos
arquitetônicos. Em sua grande maioria tratam-se de obras mais recentes, como
projetos modernistas, pós-modernos e contemporâneos, que mesmo sendo caracterizadas como novas ressaltam as formas e conceitos produzidos em seu estilo
arquitetônico, característico de um período. Na região central é possível encontrá-los em abundância, se misturando na paisagem com edificações de outras
épocas. Em alguns bairros adjacentes com características residenciais, essa variedade de estilos não é ampla e o número de obras relevantes para o patrimônio é
reduzido, o que não reduz sua potencialidade para o objetivo do ensaio fotográfico.
Ao concluir a pesquisa, tornou se evidente a necessidade de fotografar uma narrativa de forma que o público pudesse visualizar a evolução arquitetônica juizforana ao longo dos anos. Foi então elaborado um mapa com áreas de interesse
e dividindo os possíveis trajetos para cada saída fotográfica, juntamente com uma
listagem de edificações com grande potencial para o enredo fotográfico.

[4]

2018
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Disponível em: <http://www.mariadoresguardo.com.br/> - Acesso em 11 de abril de
[5]

Disponível em: <https://goo.gl/EsdyJY> - Acesso em 12 de abril de 2018
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A proposta de evidenciar as formas e texturas da produção arquitetônica de cada
período surgiu a partir da percepção crítica do artista e da vivência pessoal, considerando também a falta de hábito da população em geral, de olhar ao seu redor
ao caminhar pela cidade, que pode acabar trazendo surpresas aos olhares mais
atentos. O dia-a-dia corrido pode nos esconder a bela cidade em que moramos.
A escolha pessoal em utilizar a fotografia em preto e branco tem como objetivo
evidenciar, formas e texturas; cheios e vazios; retas e curvas das edificações criando uma dramaticidade com a luz e sombra, chamando a atenção do espectador a
formosa e esbelta arquitetura juizforana.
Durante dois meses foram realizadas saídas para realização das fotografias, de
acordo com o planejamento realizado durante a fase de pesquisa resultando
em amplo material fotográfico. Durante a produção do ensaio foi feita uma préseleção e edição das imagens capturadas, para analisar a qualidade do material
e verificar a proximidade com enredo proposto, o que mostrou necessário uma
readequação do itinerário pré-estabelecido, em busca de fotografias mais adequadas para alcançar o resultado final esperado.
A fotografia abaixo (Figura 1) apresenta os edifícios do Banco Crédito Real de
Minas Gerais (1931) projeto do arquiteto Luis Signorelli, de arquitetura eclética
contrastando o desenho moderno do edifício da Agência Banco do Brasil projetado por Oscar Niemeyer. O fragmento da paisagem expõe as mísulas barrocas que
suportam as colunas duplas de fuste liso, encobrindo a volumetria horizontal da
edificação do lado oposto da rua, destacando somente lâminas modulares de concreto que antes abrigavam brise-soleis verticais móveis. (DUARTE 2013; 2016; 2017)

Figura 01 - Bruno Meneghitti - sem título - fotografia - acervo pessoal do autor

Na fotografia a seguir (Figura 02), é possível visualizar o Theatro Central (1929),
edificação eclética, tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional e o edifício Grippi, da primeira metade do século XX, ambos com estilo Art Déco e projetados por Raphael Arcuri, que com geometria escalonada e vertical e organização
764
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dos volumes dialoga de forma admirável, com as formas suntuosas das pilastras

Fellet”, com estilo art noveau, foi tombada pelo patrimônio cultural do Município

grossas e frontão triangular. A perspectiva destacada pelo fotógrafo enfatiza o

no ano de 2013, e tem construção datada do início do século XX. Além de ruínas,

contraste de tons e variedade de festões, janelas medalhões que contribuem para

os poucos elementos ainda existentes exemplificam sua rica ornamentação de-

a ornamentação das fachadas. (DUARTE 2013; 2016).

stacada por Ribeiro, Viana e Filho no seguinte trecho:
O laço de fita que contorna livremente a verga das janelas laterais,
parece esvoaçar ao estabelecer a relação com a sequência da
composição, este detalhe ornamental pode ser interpretado como um
simbolismo o qual remete a atividade profissional de sua moradora.
(RIBEIRO; VIANA; FILHO, 2016, apud. OLENDER, 2011, p.321)
O contraste com as linhas retas e elementos geométricos sem ornamentos características do estilo moderno nas edificações ao fundo imagem enfatizam ainda
mais a imponente edificação que ali existiu.

Figura 02 - Bruno Meneghitti - sem título - fotografia - acervo pessoal do autor

O elemento em destaque na fotografia abaixo (Figura 03) é um dos poucos frag-

Figura 03 - Bruno Meneghitti - sem título - fotografia - acervo pessoal do autor

mentos que ainda existem da edificação, popularmente conhecida como “Palacete
766
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O ensaio fotográfico foi premiado pelo VI Prêmio Funalfa de Fotografia, promovido
anualmente pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage com apoio da Prefeitura
de Juiz de Fora, recebendo incentivo para produção e montagem e de exposição
durante o evento JF FOTO 17, que aconteceu entre os dias 9 de novembro a 10 de
dezembro recebendo diversas palestras, oficinas e exposições, de diversos artistas de renome nacional. [6]
Com a conclusão do ensaio fotográfico, deu-se início a seleção das imagens que
iriam compor a exposição denominada pelo fotógrafo como “Memória Coletiva”.
O título escolhido tem como objetivo fazer alusão a temática abordada, levando
a uma reflexão sobre as belas edificações presente no cotidiano dos juizforanos,
somente percebida pelos olhares mais atentos. Durante o processo de seleção
e edição do material coletado, foram escolhidas 36 fotografias. Seguindo o objetivo do projeto de fotografia, o material foi dividido em 12 trípticos (Figura 4),
enfatizando a diversidade de formas, texturas e tons usados em diversos estilos
arquitetônicos. As molduras foram desenhadas e produzidas pelo próprio artista
utilizando materiais reutilizados da construção civil.

Fig.4 – Exposição do ensaio fotográfico – Acervo pessoal do autor

6. Considerações Finais
Juiz de Fora nasceu grande, industrial, moderna, à frente. Como não deixaria de
ser, sua história foi registrada, inclusive, através de expressões arquitetônicas que
refletem a trajetória da cidade mineira e deixaram edificadas vivências que por
aqui passaram.
Nos dias de hoje, a rotina apressada e os grandes impulsos advindos de especulações imobiliárias ofuscam a riqueza edificada na paisagem urbana juiz-forana. A
exposição “Memória coletiva” buscar acender e surpreender os olhares desatentos para essa cidade que respira história, que permeia ruas e construções desJF FOTO 17 começa com palestra do renomado fotógrafo Walter Firmo. Tribuna de
Minas. Disponível em:<https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/09-11-2017/foto-17comeca-hoje-com-palestra-do-renomado-fotografo-walter-firmo.html> - Acesso em 12 de
abril de 2018.
[6]
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de suas primeiras ocupações, e que refletiu, ao longo dos tempos, seu contexto
econômico, social e cultural em espaços construídos. O olhar atento e sensível
buscou reunir um acervo fotográfico capaz de retratar o patrimônio arquitetônico
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em suas diversas faces e detalhes, através de destaques de visadas e elementos
representativos das arquiteturas registradas e da utilização dramática de jogos de
luz e sombra em notas de preto e branco.
Desse modo, as visões expostas buscam contribuir na construção da memória coletiva da cidade por aqueles que vivem e passam por aqui, além de fortalecer uma
visão crítica acerca da preservação patrimonial da cidade.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências Bibliográficas
ALBERTO, Klaus Chaves; FILHO, Antônio Colchete; BRAIDA, Frederico; ABDALLA,
José Gustavo Francis. Arquitetura e Urbanismo em Juiz de Fora: Habitação, comércio, saúde e educação. 1ed. Funalfa; UFJF: Juiz de Fora, 2016.
BRAGA, R. D. V.; Mauro Santoro Campello . Reconstituição, conservação e divulgação documental de edificações de interesse cultural já demolidas: Casa de Frederico de Assis em Juiz de Fora?. In: II Seminário de Preservação do Patrimônio
Cultural, 2009, Juiz de Fora - Brasil. Anais do II Seminário de preservação do Patrimônio cultural, 2009.
COSTA, Eduardo Augusto. Fotografia de Arquitetura: a apropriação iconográfica
do Brazil builds na construção de um ideal moderno da arquitetura brasileira. In:
Anais do XXIV Simpósio Nacional de História, 2007.
DUARTE, Antônio Carlos. Arquitetura Art-Decó: Juiz de Fora. 1a ed. Juiz de Fora:
Funalfa, 2013.
DUARTE, Antônio Carlos. Arquitetura Eclética: Juiz de Fora. 1a ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2016.
DUARTE, Antônio Carlos. Arquitetura Moderna: Juiz de Fora. 1a ed. Juiz de Fora:
Funalfa, 2017.
NUNES, Priscilla Moreira. Art Déco Da Arquitetura Para A Moda: um caso carioca.
Especialização em Moda, Cultura de Moda e Arte. Instituto de Artes e Design, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2015.
POSSAMAI, Zita Rosane. Fotografia e cidade. In: ArtCultura, v. 10, n. 16, 2008.

770

771

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

RIBEIRO, Nadia de P.; VIANA, Fabrício T.; COLCHETE FILHO, Antonio F. Patrimônio
E Esquecimento: As Ruínas Do Palacete Fellet Em Juiz De Fora (MG) In: Anais Congresso de Arquitetura, Turismo e Sustentabilidade, Cataguases, 2016.
SALUN, Fábio. Dobras e Desdobramentos: um ensaio visual sobre a arquitetura de
Joinville. In: Anais do IX Seminário de Leitura de Imagens para a educação: múltiplas mídias, Florianópolis, 2016.
SANTANA, Rodrigo; PUGLIESI, Stella. Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: A contribuição de Arthur Arcuri. Juiz de Fora. 1a ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2002.
SCHIRRU, A. C. C.. A Importância do Patrimônio Cultural para a Cidade: Identidade
Social e Planos Urbanos. In: IX Mestres e Conselheiros - Agentes Multiplicadores
do Patrimônio, 2017, Belo Horizonte. Anais do IX Mestres e Conselheiros - Agentes
Multiplicadores do Patrimônio. Belo Horizonte: Even3, 2017. v. 9.

772

773

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

NOVAS PERSPECTIVAS
SOBRE O PATRIMÔNIO
CULTURAL
ROCHA, Rosana Gomes dos Santos. (1); PINHEIRO, Marcos José
de Araújo. (2)
1. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Casa de Oswaldo Cruz (COC). PPGPAT
Rua Mário Lisboa de Carvalho, 621. Vargem Grande. Rio de Janeiro
rosanarocha.uerj@gmail.com
2. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Casa de Oswaldo Cruz (COC). VDPCDC/ PPGPAT
Av. Brasil, 4365. Manguinhos. CDHS. Rio de Janeiro
marcos.pinheiro@fiocruz.br

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo analisar a ampliação da noção de patrimônio
cultural a partir da década de 1980, período de grandes transformações sociais,
políticas e econômicas no Brasil e no mundo. Nessa época, um conjunto de ideias
referentes à identidade cultural, valores, tradições e formas de expressão passa
a ter relevância. Várias ações ocorrem no âmbito das políticas públicas para a
garantia dos direitos culturais, que até aquele momento se encontravam centradas
no “instituto do tombamento”, com forte influência do legado modernista. Assim, o
presente estudo busca traçar um breve histórico das ações realizadas pelo Instituto
do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) que culminaram nas transformações
observadas e sentidas até os dias atuais. Entre elas, os projetos desenvolvidos pelo
Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), a criação do Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial (PNPI), como também o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) Cidades Históricas, os quais consubstanciam os movimentos
de renovação e inclusão. Nesta ordem, acrescentam-se também os esforços
despendidos pelo IPHAN para a obtenção de novos certificados de Patrimônio
Mundial para o Brasil, como os títulos concedidos pela Unesco para a cidade do Rio
de Janeiro (RJ), o Conjunto Moderno da Pampulha (MG) e o Cais do Valongo (RJ), nos
anos 2010. Contudo, apesar dos avanços relacionados à categoria do intangível,
ainda é grande o desafio de incluir a cultura popular nas referências patrimoniais
da nossa sociedade, com o intuito de assegurar a memória e a história para as
gerações futuras. Nesse contexto, eclode a necessidade da elaboração de políticas
que promovam resultados efetivos, seja através da revisão de antigos programas,
da criação de conselhos e fóruns específicos, ou da incorporação de funcionários
especializados capazes de auxiliar na redução do grande hiato causado desde a
ocorrência do último registro de um bem cultural no país.
Palavras-chave: Patrimônio cultural, Patrimônio imaterial, cultura, políticas públicas.

774

775

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Introdução

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

No caso, a Constituição Federal de 1988 também incorpora a noção antropológica
da cultura, da pluralidade da identidade brasileira, inserindo a concepção de bens

Época de grandes transformações no quadro político internacional, a década de

de natureza imaterial. De acordo com o artigo 216, constituem patrimônio cultural

1980 foi marcante na forma pela qual as noções de cultura e patrimônio passam

brasileiro:

a ser definidas. No contexto histórico, ela acumula movimentos sociais e de muos 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:

danças de costumes protagonizados nos anos 1960 frente a diferentes forças de
cunho conservador e reacionário; movimentos pacifistas a partir dos anos 1970
motivados pelas incursões belicistas dos Estados Unidos que se iniciaram no sudeste asiático. Estes se somam à crise do petróleo, aos processos de descolonização, de independência e transformação dos países africanos em novos Estados,

I - as formas de expressão;

além dos conflitos entre EUA e a então URSS, e, como um dos últimos acontecimentos, a queda do Muro de Berlim, símbolo do fim da Guerra Fria.

II - os modos de criar, fazer e viver;

Na América Latina, avançava o quadro de grande recessão e estagnação da pro-

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

dução industrial. No Brasil, as taxas inflacionárias chegaram a ultrapassar o índice

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;

de 100% ao ano em 1981, exigindo um rigoroso ajuste fiscal para combater o déficit público e o crescimento da dívida externa. A profunda crise econômica alavancada pelo fracasso das ditaduras militares em vários países latino-americanos, im-

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. pluralidade e
identidade. (BRASIL. 1988)

pulsionou o processo de redemocratização e a retomada dos movimentos sociais.
É nessa conjuntura que a cultura passa a ser reconhecida pela Unesco, como patrimônio comum da humanidade. A Conferência Mundial sobre Políticas Culturais

Tais concepções vão influenciar diretamente as políticas de patrimônio cultural do

realizada no México em 1982 vem conceituar a cultura sob o ponto de vista an-

país, que até aquele momento se encontravam centradas no “instituto do tomba-

tropológico, reafirmando a importância do campo para o desenvolvimento social,

mento”, conforme observa Maria Cecília Londres Fonseca (2009, p.56)[1]. Para ela,

como também considerar a identidade cultural como valor único e insubstituível,

patrimônio histórico e artístico representava a ideia de um ‘conjunto de monu-

esboçando o princípio de uma política baseada no respeito à diversidade.

mentos antigos que devemos preservar, porque constituem obras de arte excep-

A cultura pode ser considerada atualmente como o conjunto dos traços
distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam
uma sociedade e um grupo social. Ela engloba além das artes e das
letras, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores,
as tradições e as crenças. (UNESCO,1982)

cionais ou por terem sido palco de eventos marcantes”.

[1]

FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de

patrimônio cultural. In: Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos, Orgs. Regina Abreu;
Mário Chagas. – Rio de Janeiro: Lamparina, 2009
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Essas práticas tinham como finalidade contribuir para a conservação de edifi-

pretendia preservar usos, hábitos, fazeres, lendas, folclore, música e superstições

cações e obras de arte, cuja perda seria irreparável. Dessa forma, acabavam por

populares.

reproduzir um modelo de estrutura social que mais se assemelhava com a cultura
europeia. Era necessário mapear conteúdos simbólicos e narrativas que fossem
capazes de descrever a formação da nação, auxiliando na construção de uma

De acordo com Nogueira (2005)[2], o caráter etnográfico do escritor-antropólogo
se revelava muito abrangente para o contexto da época:

identidade cultural brasileira.

A proposta totalizante de cultura embutida na noção de patrimônio
de Mário de Andrade encontrou resistência entre os vários grupos
que lidavam pragmaticamente com o chamado patrimônio cultural,
dedicando-se às práticas de colecionar, restaurar, e preservar objetos
com o propósito de colocá-los à mostra segundo as funções didáticas ou
políticas que lhes eram atribuídas. (Nogueira, 2005, p.220)

Por exemplo, fazeres e saberes, mitos e ritos, assim como lendas e técnicas constituem valores autênticos da nacionalidade. Contudo, por estarem inseridos na
dinâmica do cotidiano, não eram considerados bens culturais nem utilizados na
formulação das políticas econômica e tecnológica. Como aponta Fonseca (2009),
“a representatividade dos bens é essencial para que a função de patrimônio se
realize”.

Assim, conforme Decreto nº 25 de 1937, art. 1º, patrimônio histórico e artístico
nacional seria “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja

Desse modo, era necessária a mudança de paradigma, com o intuito de possi-

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memo-

bilitar a inclusão do caráter simbólico na interpretação da cultura, permitindo a

ráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou et-

participação da sociedade no processo de construção e de apropriação deste pat-

nográfico, bibliográfico ou artístico”. Desse modo, os bens materiais que viessem

rimônio.

a representar a noção de identidade nacional passariam a integrar os quatro Liv-

A mudança de paradigma

ros do Tombo: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Histórico; das Belas Artes;
das Artes Aplicadas.

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) foi criado em

De acordo com Maria Amélia Corá (2013, p.1098)[3] as sugestões iniciais de escolha

função do interesse do Estado em arregimentar a concepção oficial de cultura, vol-

de bem cultural pelo Sphan seguiam os critérios da matriz francesa, “que serviu de

tada para a construção de uma ideia de nação. Com grande influência modernista,

modelo para a listagem do Patrimônio da Humanidade da Unesco”. Segundo ela,

o órgão tinha como objetivo a preservação da cultura brasileira e o fortalecimento

nessa época existia uma tendência de se preservar o patrimônio relacionado com

da identidade nacional.

“uma história considerada _”legítima”_ pela classe dirigente do país”. Na opinião

Tal aproximação ocorreu em função do anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, em 1936, a pedido do então Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo
Capanema. Era uma proposta muito mais ampla e integradora do que o decreto
que implantou o Sphan, de Rodrigo Melo Franco de Andrade, principalmente com
relação à diversidade cultural. Além dos bens móveis e imóveis, Mário de Andrade

[2]

NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mário de Andrade e a

concepção de patrimônio e inventário. - São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2005.
[3]

CORÁ, Maria Amelia Jundurian. Políticas públicas culturais no Brasil: dos patrimônios

materiais aos imateriais. Rev. Adm. Pública. – Rio de Janeiro 48 (5):1093-1112, set./out. 2014.
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de Fonseca (2005), o vanguardismo do Sphan ficava restrito ao conceito de monu-

No caso, o PCH tinha o intuito de promover o desenvolvimento das atividades

mento histórico expresso na Carta de Atenas.

turísticas e o uso de bens culturais para geração de renda, por meio da revital-

[4]

ização dos monumentos históricos. Desse modo, o programa proporcionou a
Na década de 1970, algumas mudanças já podiam ser observadas. Uma delas cor-

formação de órgãos locais de patrimônio, assim como a elaboração de leis de

relacionada à fundação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), sob a

proteção a nível estadual e municipal.

liderança de Aloísio Magalhães. Para Corá (2013, p. 1099), o CNRC foi o embrião de
uma nova política cultural do Estado, responsável por produzir programas inter-

Esse alargamento na concepção cultural, permitiu o crescimento do tombamen-

disciplinares, com gestão própria dos seus recursos financeiros e a contratação de

to de edificações relacionadas a diferentes grupos étnicos, estilos arquitetônicos

um corpo técnico especializado, com perfil heterogêneo.

e religiões sociais. Nos anos 1980, pode-se destacar a preservação de dois bens
de matrizes africanas:

o Terreiro Casa Branca, considerado a primeira casa de

Na década de 1970, algumas mudanças já podiam ser observadas. Uma delas cor-

candomblé aberta em Salvador (BA), em 1986; e a Serra da Barriga, sítio histórico

relacionada à fundação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), sob a

onde se localizava o Quilombo dos Palmares, em União dos Palmares (AL), em

liderança de Aloísio Magalhães. Para Corá (2013, p. 1099), o CNRC foi o embrião de

1988.

uma nova política cultural do Estado, responsável por produzir programas interdisciplinares, com gestão própria dos seus recursos financeiros e a contratação de
um corpo técnico especializado, com perfil heterogêneo.
Em função dos resultados positivos atingidos durante a administração do CNRC,
Magalhães foi convidado a assumir o Iphan. Apesar da curta gestão no órgão,
entre 1979 a 1982, ele estabeleceu novos parâmetros de atuação, inovando e ampliando a forma de compreender a política patrimonial. Entre as principais ações,
a implantação do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas
(PCH)[5], desmembrando-se em duas instituições: Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória.
[4]

A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de

Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933. O documento define o conceito de
urbanismo moderno, traçando diretrizes e fórmulas, considerando a cidade como organismo a
ser concebido de modo funcional. Tais preceitos influenciaram o desenvolvimento das cidades

de Referências Culturais (CNRC) e o Programa de Cidades Históricas são incorporados ao IPHAN

europeias após a Segunda Guerra Mundial e no Brasil, a criação do Plano Piloto de Brasília por

que, no mesmo mês, é transformado, pelo Decreto nº 84.198/1979, na Secretaria do Patrimônio

Lúcio Costa.

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Com essas mudanças, o programa estendeu-se a todo

[5]

território nacional, consolidando-se como projeto de desenvolvimento urbano dos núcleos

O Programa de Cidades Históricas (PCH) foi implementado no início da década de 1970

pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (Miniplan) com vistas à recuperação das

históricos. Disponível em http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/33/

cidades históricas da região Nordeste do Brasil. A partir de novembro de 1979, o Centro Nacional

programa-de-cidades-historicas-pch.
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Para Paulo César Marins (2016)[6], essa dilatação na visão eurocêntrica que priorizava conjuntos urbanos homogêneos, igrejas e casarios do século XVIII, pode ser
observada na indicação da cidade d e Olinda (PE) à condição de patrimônio
mundial, em 1982. A candidatura “representava uma revisão da ideia de centro
histórico vinculado apenas ao período colonial”.
O tombamento do conjunto da Praça XV (RJ), em 1990 e dos núcleos de Mucugê
e Rio de Contas (BA), fazem parte desta orientação. Da mesma forma, a inserção de práticas populares se revelava na preservação de bens como o Presépio
mecânico do Pipiripau, localizado em Belo Horizonte (MG), em 1984, a Coleção de
ex-votos do Santuário de Congonhas (MG), em 1981 e o Conjunto do “sacro monte” de Monte Santo (BA), em 1983.
Entretanto, essas inovações não tiveram continuidade nos anos posteriores. A década de 1990 apresentou o menor número de tombamentos da história do Iphan.
O governo Collor promove uma quebra institucional, ao extinguir Ministério da
Cultura, Sphan e Fundação Pró-Memória, criar o IBPC[7] e incentivar restaurações
Centro Histórico de Olinda (PE). Foto: Portal Viagem e Turismo.

Exemplares da arquitetura japonesa e exaimel como o Casarão do Chá de Mogi
das Cruzes (SP) e a Casa Presser, em Novo Hamburgo (RS), assim como o Centro
Histórico de Antônio Prado (RS), também foram protegidos neste período. O mesmo ocorreu com imóveis com vertentes do Ecletismo, como a Faculdade de Direito
do Recife (PE), em 1980; o Palácio de Manguinhos no Rio de Janeiro (RJ) e a sede

subsidiadas por meio da Lei Rouanet. O Iphan só voltaria a existir na gestão Itamar
Franco.

Novas perspectivas na valorização do intangível
Os anos 2000 foram significativos na consolidação de políticas de proteção à diversidade cultural brasileira. O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI),

do Correios em Porto Alegre (RS), em 1981; o Palácio das Laranjeiras e o Colégio
Pedro II, no Rio (RJ), em 1983; o Paço Municipal de Curitiba (PR), em 1984; Palacetes
de Belém, em Nazaré e na Av. Malcher, em 1985 (PA); o Hotel Copacabana Palace
(RJ), em 1986; entre outros.

[6]

MARINS, Paulo César Garcez. Novos patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das políticas

patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 29, n 57,
janeiro-abril 2016.
[7]

O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) foi uma das denominações que recebeu

a instituição federal de preservação do patrimônio cultural em 1990, sucedendo a Secretaria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pró-Memória, esta última, junto
com a Fundação Nacional de Arte (Funarte). Em 1994 a instituição retomou o nome IPHAN, por
meio da Medida Provisória nº 610, de 8 de setembro.
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sancionado pelo Decreto nº 3.551, em agosto de 2000, teve como objetivo viabili-

cabilidade e possibilidades dos instrumentos de Registro e de Inventário Nacional

zar a identificação, reconhecimento e salvaguarda dos bens intangíveis.

de Referências Culturais.

De acordo com Marins (2016), a medida antecedeu a nominação internacional do
patrimônio imaterial pela Unesco, por meio da convenção assinada em 2003 e
ratificada pelo Brasil em 2006. A criação da legislação referente ao processo de
registro do bem cultural devolvia à sociedade o papel de protagonista na preservação da sua identidade e memória.
Esse estímulo normativo à escuta da sociedade contrasta décadas de um
papel centralista, quando não esclarecedor, do IPHAN e de seus agentes,
que tradicionalmente se postavam no dever de apontar a importância
dos legados patrimoniais aos cidadãos ignorantes ou agressores de seus
legados culturais. (Marins, 2016, p.17)
Até porque, para dar início ao pedido de um registro é preciso contar com a
anuência da comunidade detentora do bem. O título de Patrimônio Cultural
só é concedido após análise de pesquisas, inventários e pareceres do Iphan, superintendências estaduais, Procuradoria, Departamento do Patrimônio Imaterial
e conselheiro.
Samba de Roda do Recôncavo Baiano. Foto: Portal IPHAN.

Caso aprovado pelo Conselho Consultivo, o bem é inscrito num dos quatro Livros
de Registro, de acordo com a categoria correspondente. Após 10 anos, o título

Entre os nove inventários realizados estão os referentes à cerâmica tradicional do

passa por uma reavaliação sobre a viabilidade de sua manutenção.

Candeal (MG); a cerâmica tradicional de Rio Real (BA); a Viola-de-Cocho (MG/MGS);

Uma ação de destaque do PNPI foi o Projeto Celebrações e Saberes da Cultura

o Acarajé e o Tabuleiro da baiana, em Salvador (BA); a farinha de mandioca e as

Popular. O plano, iniciado em 2001, foi executado pelo Centro Nacional de Folclore

cuias de tacacá (PA); o Jongo (RJ) e o Bumba meu boi (MA). Conforme Marins

e Cultura Popular[8], com o intuito de testar, criar experiência e refletir sobre apli-

(2016), os registros da Viola-de-Cocho, do Jongo e do Tabuleiro da baiana foram
concedidos com base nos respectivos inventários.

[8]

Em 2003, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), cujas origens remontam

à Comissão Nacional do Folclore de 1947, liga-se ao Iphan para cuidar das questões relativas ao
folclore e à cultura popular no país, realizando um trabalho de conservação, promoção e difusão

Com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial proclamada em 2003, pela Unesco, a Expressão Oral e Gráfica dos wajãpis se torna patrimô-

do conhecimento produzido pela cultura popular, tornando-se um dos responsáveis pelo avanço

nio cultural da humanidade. Em 2006, foi a vez do Samba de Roda do Recôncavo

da política de proteção ao patrimônio imaterial brasileiro.

Baiano passar a integrar a lista.
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de recuperação de imóveis e espaços públicos de cidades históricas, a iniciativa
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que contribuíram para a cultura de vida ao ar livre dessa espetacular
cidade. (UNESCO, 2016)
Na sequência, o Brasil foi agraciado com mais dois títulos de Patrimônio da Hu-

e promoção de atividade econômicas.

manidade pela Unesco. Em 2016, foi a vez do Conjunto Arquitetônico da Pampul-

De acordo com relatório divulgado pelo instituto, o Monumenta chegou a atuar di-

certificado, em função de suas características modernistas. Já em 2017, o Cais do

retamente em 26 municípios localizados em 17 estados diferentes, incluindo des-

Valongo, no Rio de Janeiro (RJ) foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade,

de as principais metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, até pequenas cidades do

em virtude de ser o local com os únicos vestígios materiais de desembarque de

interior do país, como Icó (CE) e Oeiras (PI). Os resultados alcançados são bastante

africanos escravizados nas Américas.

distintos, a despeito de eventuais semelhanças que existam entre as cidades, tan-

ha, em Belo Horizonte (MG), construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer receber o

to no que diz respeito ao porte, população e mesmo ao acervo patrimonial.

Considerações finais

Até o mês de outubro de 2008, foram classificadas por edital 1449 propostas, das

Contudo, apesar dos avanços nas políticas públicas para a área da cultura, desde

quais 300 se transformaram em contratos de recuperação, gerando 165 obras

a criação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial até 2013, o Iphan fez o

concluídas. O programa permaneceu sendo executado até o final de 2009, quan-

registro de apenas 28 bens culturais imateriais.[9] Neste período foram salvaguar-

do ocorreu o encerramento do contrato de empréstimo do governo federal com

dadas sete celebrações, dez formas de expressão, dois lugares e nove saberes.

o BID.

Entre eles, as matrizes do samba do Rio de Janeiro, o frevo, a roda de capoeira, o
ofício das baianas do acarajé, o queijo da Serra da Canastra, o bumba-meu-boi do

Uma das ações inéditas a serem consideradas nesse período foi a concessão do

Maranhão, o ritual Yaokwa do povo indígena Enawene Nawe, etc.

título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana à cidade do Rio de
Janeiro, pela Unesco, em 2012. O certificado fez do Rio de Janeiro o primeiro sí-

Embora etnicamente mais abrangentes, os registros realizados ainda se localizam

tio do mundo a receber tal reconhecimento, incluindo a área localizada desde os

mais intensamente nas regiões Sudeste e Nordeste, indicando a importância da

pontos mais altos das montanhas do Parque Nacional da Tijuca até o mar. A can-

ampliação geográfica de tais limites. Vários grupos ainda não se encontram repre-

didatura, que havia sido proposta pelo Iphan em 2009, foi resultado de um tra-

sentados na diversidade cultural brasileira.

balho conjunto entre o instituto, o Ministério do Meio Ambiente, a Associação de
Empreendedores Amigos da UNESCO, governos estaduais e municipais além de

No caso, ainda é grande o desafio de incluir a cultura popular nas referências pat-

parceiros privados e públicos.

rimoniais da nossa sociedade. Em termos quantitativos, foram poucos os títulos
de Patrimônio Cultural Brasileiro nos últimos 17 anos, somando-se a esse resul-

Nessa paisagem estão incluídos o Jardim Botânico, fundado em 1808;
as Montanhas do Corcovado, com a famosa estátua do Cristo Redentor;
além dos morros ao redor da Baía de Guanabara, que incluem as
amplas paisagens desenhadas ao longo da Praia de Copacabana –

786

tado, um hiato de cinco anos desde a ocorrência do último registro até os dias

[9] Dados extraídos dos Bens Culturais Registrados pelo Iphan. Disponível em <http://portal.iphan.
gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=3> , último acesso em 4 de janeiro de 2018.
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de hoje. Para a alteração desse processo faz-se necessário insistir no diálogo e

ais, para posteriormente virem a ser encaminhados para o Fórum Nacional. No

na participação mais efetiva dos diferentes coletivos, segmentos sociais e comuni-

caso, este atuaria. Como fomentador das formas de expressão, saberes e fazeres

dades inseridas neste universo de práticas a serem protegidas.

do povo brasileiro, as quais seriam transformadas em proposições de salvaguarda
a serem direcionadas para apreciação do Iphan.

Recentemente, o Iphan lançou uma consulta pública para que a sociedade pudesse colaborar na construção da Política de Patrimônio Cultural Material. De

Para tal, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional também precisaria con-

acordo com informações veiculadas através do portal da instituição pela internet,

tar com novas equipes de profissionais especializados que pudessem atuar di-

as contribuições podem ser encaminhadas por e-mail até o dia 1° de maio de

retamente na análise desses registros. Aos 80 anos de existência, o órgão está

2018.[10]

ameaçado de fechar as portas tanto em função da falta de verbas por parte do
governo federal, como pela ausência de mão de obra.

Contudo, apesar do aspecto positivo do emprego de consultas públicas como
modo de ampliar a escuta à sociedade, o que se observa é que essa prática é esva-

De acordo com a atual presidente do Iphan, Kátia Borgea, são cerca de 516 car-

ziada em suas possibilidades ao ficar limitada apenas a contribuições por correio

gos vagos e apenas 678 servidores para atender às 27 superintendências e 28

eletrônico. O fato de não fazer uso de uma ampla comunicação e de não promover

escritórios técnicos, dos quais 480 se aposentam em dois anos.10 Muito embora a

e nem estimular encontros com a população não garante o debate sobre valores

entidade tenha solicitado a realização de concurso para o preenchimento imedia-

simbólicos, tipos de representação, políticas de incentivo, destinação de recursos

to das vagas ociosas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)

e programas de capacitação com vistas à sustentabilidade.

para o ano de 2018, ainda não há previsão para a abertura de edital.

Entre as possíveis ações a serem realizadas com o intuito de se modificar o re-

Com isso, programas e projetos deixam de ser continuados ou passam a ser con-

spectivo cenário estão a criação de conselhos e/ou fóruns nacionais que pos-

tingenciados em virtude dessas restrições. Entre eles o Programa Monumenta, o

sam apresentar propostas para novos registros. Tais fóruns seriam compostos

Projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular e o Programa de Aceleração do

por membros da sociedade civil, artistas, atores, músicos, cineastas, produtores,

Crescimento (PAC) Cidades Históricas.

agentes culturais, além de representantes de diferentes entidades, movimentos,
associações e instituições do segmento cultural.

Assim, para se preservar o patrimônio cultural para as gerações futuras, é preciso
garantir o direito à memória e à história, sem o comprometimento dos valores

Desta forma, restaria assegurada a participação popular na construção desses no-

que distinguem esses bens. Isso reafirma a importância da participação popular

vos patrimônios, que passariam a ser discutidos e avaliados em reuniões region-

nesse processo, com a ampliação do conceito de cidadania, que inclui não só os
aspectos econômicos e políticos, como também os culturais, além da retomada

[10]

Em novembro de 2017 a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizou

audiência pública para discutir a manutenção e preservação do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, sob os cuidados do Iphan. Na ocasião, a presidente do instituto, Kátia Bogéa, alertava

de planos e projetos que financiem, estimulem e apoiem a salvaguarda deste patrimônio.

os parlamentares sobre os sérios riscos do Iphan fechar as portas. Disponível em: http://www2.
camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/548007-FALTA-DE-NVESTIMENTOPOE-EM-RISCO-EXISTENCIA-DO-IPHAN,-ALERTA-PRESIDENTE-DO-INSTITUTO.html
788

789

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Referências
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

______. “Sociedade é chamada a contribuir na construção da política de patrimônio
cultural”. 2018. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4541/
sociedade-e-chamada-a-contribuir-na-construcao-da-politica-de-patrimonio-cultural .
______. Recuperação de Imóveis Privados em Centros Históricos/organizadora, Érica

CORÁ, Maria Amelia Jundurian. Políticas públicas culturais no Brasil: dos patrimônios materiais aos imateriais. Rev. Adm. Pública. – Rio de Janeiro 48 (5):1093-1112,
set./out. 2014.

Diogo. – Brasília, DF : Iphan / Programa Monumenta, 2009. 304 p. Disponível
em

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColReg_RecuperacaoImoveis-

PrivadosCentrosHistoricos_m.pdf

CORRÊA, Sandra Rafaela Magalhães. O Programa de Cidades Históricas (PCH). In:
REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. 1. ed. Rio de Janeiro, Brasília:
IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. (verbete). Disponível em http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/33/programa-de-cidades-historicas-pch
FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da pedra e cal: por uma concepção
ampla de patrimônio cultural. In: Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos, Orgs. Regina Abreu; Mário Chagas. – Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.
____________________________. “O Patrimônio em Processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil”. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, Iphan, 2005.
IPHAN. Carta de Atenas, 1933. Disponível em http://portal.iphan.gov.br/uploads/
ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf
______. Bens Culturais Registrados. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/bcrE/
pages/conOrdemE.jsf?ordem=3> , último acesso em 4 de janeiro de 2018.

MARINS, Paulo César Garcez. Novos patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das
políticas patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, vol. 29, n 57, janeiro-abril 2016.
NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mario de
Andrade e a concepção de patrimônio e inventário. - São Paulo: Hucitec; Fapesp,
2005.
PORTAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. “Abaixo-assinado em
prol do Iphan bate meta de 10 mil apoios”. 2017. Matéria disponível em: http://
www.caubr.gov.br/abaixo-assinado-em-prol-do-iphan-bate-meta-de-10-mil-apoios/
PORTAL G1. “Rio recebe o título de Patrimônio Cultural da Humanidade”. 2012.
Diponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/07/rio-recebe-o-titulo-de-patrimonio-cultural-da-humanidade.html

______. Celebrações e saberes da cultura popular: pesquisa, inventário, crítica, perspectiva. Rio de Janeiro ; Iphan CNFCP, 2006. ( Série Encontros e Estudos, n. 5).

790

791

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

UNESCO. “Convenção para a salvaguarda do Patrimônio cultural imaterial: Paris,
17 de outubro de 2003”, Brasília, Unesco, 2006. Disponível em: http://portal.iphan.
gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda. Pdf
________. Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, México, 1982. Disponível
em: http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
________. “Rio de Janeiro recebe certificado mundial da Unesco”. 2016. Disponível
em

:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/

rio_de_janeiro_receives_from_unesco_the_certificate_of_world/
________. “Lista de Patrimônio Mundial do Brasil”. 2016 Disponível em: http://www.
unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/
rio-de-janeiro/#c1464988.

792

793

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

ARMAZÉNS DO CAFÉ:
TIPOLOGIA INDUSTRIAL NA
CIDADE DE SANTOS
SAMPAIO, Paula Tedesco
1. FAUUSP. Mestranda
Rua Alexandre Fleming, 257/51, Santos/SP

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

RESUMO
O presente artigo refere-se aos armazéns de estocagem do café na cidade de Santos,
construídos no final do século XIX e início do século XX. Esses armazéns tiveram
grande importância na economia cafeeira de exportação. Instalados próximos
ao porto, eles eram usados para armazenar o café vindo do produtor, enquanto
aguardavam o carregamento nos navios. Essa tipologia industrial, presente na região
central da cidade santista, está integrada à malha urbana, característica que a torna
interessante e, concomitantemente, coloca-a em risco constante. O trabalho teve por
objetivo produzir material que registre e analise essa arquitetura industrial santista. A
ausência de pesquisa sobre essa tipologia e a dinâmica de desenvolvimento da cidade
torna vulnerável a preservação dessa memória edificada.
Palavras-chave: armazéns de café, tipologia industrial santista, arquitetura do café.

E-mail: ptedescosampaio@gmail.com
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Introdução e Objetivo

bana caracterizada por novas tipologias de edifícios ligados ao ciclo econômico

O presente artigo é desdobramento da dissertação de mestrado desenvolvida

A aproximação com o tema ocorreu ainda no curso de graduação em Arquitetura

pela autora e refere-se ao estudo dos armazéns de estocagem de café na cidade
de Santos, construídos no período de 1867 a 1929.
O recorte temporal inicia-se com a implantação da São Paulo Railway, ferrovia de
ligação entre Santos e a área produtora de café no interior do Estado de São Paulo,
e encerra-se com a crise econômica, que resultou posteriormente na queima do
estoque da produção cafeeira.
Partindo da bibliografia existente sobre a história do café e a história da cidade de
Santos tratado por outros autores, a pesquisa buscou entender o papel da tipologia desses armazéns dentro desses contextos. Desse modo, o objetivo foi analisar
a tipologia arquitetônica desses armazéns, verificando a existência de uma tipologia própria à estocagem do café.
Além da estocagem do produto, nesses armazéns acontecia a seleção, classificação, rebeneficiamento, mistura e ensacamento do café para exportá-lo.
Com a implantação da estrada de ferro São Paulo Railway o transporte do café do
interior para Santos ganhou velocidade, no entanto o porto não apresentava igual
capacidade de exportação. Desse modo, aumentou a necessidade de construção
de armazéns pela cidade para atender a nova demanda.
Essas edificações foram construídas fora da área do porto. Num primeiro momento, concentraram-se na área do Valongo, próximas à estação ferroviária, e com o
passar dos anos acompanharam a expansão da cidade migrando para os bairros
Centro e Paquetá.
O café trouxe progresso e desenvolvimento ao Brasil e à cidade de Santos. Por
abrigar o porto escoadouro da produção, o território santista viveu expansão ur-

796

cafeeiro.

e Urbanismo, o primeiro ensaio aconteceu no Trabalho de Conclusão de Curso. O
interesse por essa tipologia estendeu-se para o trabalho de conclusão do curso
de Especialização. Em ambos os casos a pesquisa sobre os armazéns cafeeiros
foi prematuramente interrompida, para a elaboração de projeto de intervenção
arquitetônica, obrigatoriedade dos cursos citados.
Nesses trabalhos foram identificados armazéns inseridos na malha urbana do
centro de Santos, mas somente na presente pesquisa foi possível aprofundar o
estudo e confirmar o vínculo desses edifícios ao ciclo econômico do café.

Metodologia
O presente artigo organiza-se em três partes. A primeira parte buscou tratar
questões relativas ao aspecto histórico, social e urbano na cidade. A implantação
da ferrovia de ligação ao planalto, a construção do porto escoadouro do café e as
grandes transformações financiadas pela economia cafeeira até a crise econômica.
Entender o ciclo de produção do grão foi importante para compreender o papel
da cidade e de seus armazéns dentro do sistema cafeeiro. Foram estudadas as
Casas Comissárias e os Armazéns Gerais, responsáveis pelo armazenamento e
negociação desta riqueza.
Para tanto, estabeleceu-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, documental e iconográfica, buscando aprofundar a história do café, seus
modos de produção e comercialização.
A segunda parte, trabalhou as questões referentes à tipologia dos Armazéns,
abordando a legislação municipal que ditou as diretrizes de sua construção. Abor797
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dou-se também questões relativas à legislação de preservação e do entendimento

A década de 60 é considerada como um divisor de águas quanto ao aspecto urba-

desses armazéns como bens culturais.

no santista e, esta mudança está diretamente relacionada à instalação da estrada
de ferro inglesa São Paulo Railway, de ligação com o planalto.

Para aprofundar a análise dessa tipologia foram inventariados treze edifícios remanescentes e abordados aspectos de suas técnicas construtivas e estado de

A partir da instalação da ferrovia a cidade sofreu diversas transformações. A ci-

conservação, gerando assim um material que registra essa arquitetura industrial

dade colonial que até então crescia na direção oeste, começa a se transformar

santista.

a partir da presença de comerciantes de origem europeia, expandindo-se para
o leste, onde se instalou boa parte da elite local já com uma arquitetura eclética.

No que concerne ao inventário dos edifícios remanescente, foram realizados levantamentos de campo e avaliação do estado de conservação dos edifícios, além

O porto apesar de ser escoadouro da maior riqueza nacional era cenário de insa-

de consulta aos acervos municipais. Através da pesquisa em arquivos cartográf-

lubridade. Apresentava estrutura incipiente, formada por pontilhões de madeira,

icos foi possível fazer um mapeamento dos armazéns de café existentes ou já

para acesso aos navios, pois a região não possuía calado com profundidade sufi-

demolidos localizados nos bairros Valongo, Centro e Paquetá na cidade de Santos.

ciente para permitir as suas aproximações. Estes pontilhões eram predominante-

Ainda nos arquivos municipais foi consultada a legislação vigente à época de im-

mente construídos e mantidos por particulares, fazendo parte de uma estrutura

plantação desses edifícios.

que incluía armazéns em madeira para estocagem, também conhecidos como
trapiches.

Por fim, a terceira parte tem por objetivo abordar questões relativas ao entendimento dessa tipologia como bem cultural.

Santos e o Porto do café

Esta situação tornou-se insustentável exigindo um conjunto de reformas portuárias. Portanto em 1886, visando melhorar a atividade portuária o Ministério da
Viação e Obras Públicas publicou um edital convocando os interessados a apresentarem propostas para obras de melhoramento do porto. Após duas tentativas

O café trouxe muitas transformações ao Brasil e à Santos, que sofreu forte ex-

de concessões sem sucesso, em 1888, um grupo de empresários liderados por

pansão urbana. Abrigando o porto escoadouro da produção, a cidade viveu o sur-

Cândido Gafrée e Eduardo Guinle venceu a concorrência. Assim, em 1892, surgiu

gimento das novas tipologias de edifícios ligadas a esse ciclo econômico.

a Companhia Docas de Santos e no mesmo ano acontece a inauguração oficial
do Porto de Santos com 260 metros de extensão, eliminando a antiga forma de

O porto de Santos, desde os seus primórdios foi o indutor econômico da vila, ini-

embarque por meio de pontilhões de madeira. Em 1909 o porto já possuía 4720

cialmente com o recebimento de mercadorias, principalmente o sal e o açúcar, no

metros de extensão.

século XVII e século XVIII respectivamente, para as Vilas de São Vicente e São Paulo
de Piratininga.

A concessão incluía além das obras de cais e aterros, o estabelecimento de uma
linha férrea dupla para serviços de guindastes e vagões de carga e construção de

Já no século XIX, com o avanço da produção do café no estado de São Paulo, San-

armazéns para guarda de mercadorias. Foi também necessária a construção da

tos torna-se a principal porta de saída dessa mercadoria.

Hidroelétrica de Itatinga, inaugurada em 1910, responsável pelo abastecimento
de energia do porto de Santos.
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razões, como, por exemplo, a repulsa às ligas ou queriam esperar
melhores preços do mercado.” (PEREIRA, 1980, p.106).

exploração dada pelo Ministério da Viação, em troca de obras e serviços no âmbito
federal e eram isentos de impostos. A lei que regulava a concessão e exploração
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A instituição foi bem recebida pelos fazendeiros e pela Associação Comercial San-

das mercadorias depositadas em seus armazéns, títulos denominados Warrants.

tista, porém, não agradou aos Comissários.

Mas os armazéns da Companhia de Docas, que ocupavam somente a faixa de

Os Comissários do café eram responsáveis pela negociação entre o fazendeiro e o

porto, não atendiam a toda demanda de estocagem do café. Com a implantação
da ferrovia, o novo meio de transporte do grão possuía velocidade superior à capacidade de exportação do Porto de Santos, surgindo a necessidade de criar-se
mais armazéns para estocagem das sacas enquanto se aguardava o embarque
nos navios.

exportador, essas são três figuras importantes dentro do comércio cafeeiro. Elas
poderiam estar organizadas em empresas como as Casas Comissárias e as Casas
Exportadoras sendo complementares umas às outras, ou poderiam estar organizadas em uma única empresa e atender a todas essas demandas.
Apesar da importante função desempenhada pelo comissário, a instituição Ar-

Algumas Casas Comissárias possuíam seus próprios armazéns, mas muitos não
tinham capacidade para grande quantidade e nem os maquinários necessários
para o processo produtivo do café a ser exportado. Além de estocar o café, os
intermediários recebiam os grãos das lavouras e eram responsáveis pelo processo final de rebeneficiamento, seleção e classificação da produção cafeeira, assim
como o ensacamento, quase sempre processos feitos com a ajuda de máquinas.
Nesse contexto surgiram as companhias de Armazéns Gerais, a partir de um decreto de 1903, “tendo por fim a guarda e conservação de mercadorias e a emissão de

mazéns Gerais causou certo abalo na relação entre comissários e fazendeiros.
Em complemento ao sistema econômico cafeeiro, em1914, foi fundada a instituição da Bolsa do Café que tinha como função organizar as operações de compra
e venda do café. Apenas em 1922 foi inaugurada a sede desta Instituição na Rua
XV de Novembro em edifício eclético que traz para Santos a inovação e o uso do
concreto armado em sua estrutura, bem como a rica ornamentação da fachada
e na parte interna. Construído pela Companhia Construtora de Santos é possível
medir a importância da commodity na economia do país pela monumentalidade

títulos especiais”. Eram empresas organizadas para exercer o comércio de arma-

do edifício.

zenagem da produção nacional e estrangeira que também podia emitir títulos de
garantia das mercadorias, os Warrants.

Produção do Café e a cidade de Santos

Sobre a instituição de Armazéns Gerais, PEREIRA faz a seguinte observação:

Para entender o papel dos armazéns de café em Santos, dentro do sistema de
produção do café paulista buscou-se entender todas as etapas desse processo

“[...] veio para alterar em parte a estrutura do comércio cafeeiro
santista, principalmente porque vinha unida à emissão de warrantes.
Inicialmente a finalidade dos Armazéns Gerais era muito simples:
mediante uma taxa específica, fazia-se a guarda do café dos fazendeiros
que desejassem eliminar o intermediário, o comissário, por várias

800

produtivo.
O ciclo de produção do café iniciava-se na fazenda com a plantação, a colheita, o
beneficiamento e o ensacamento. A seguir era transportado para o porto de exportação mais próximo, onde acontecia a classificação e comercialização do grão.
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Finalizado o processo de beneficiamento nas fazendas, os grãos eram ensacados

Estudar todas as etapas de produção do café foi importante para compreender

em sacos de 60kg para serem transportados até o porto de exportação, que num

como essa produção agrícola tornou-se um processo industrial com a utilização

primeiro momento era responsabilidade dos tropeiros, que utilizavam força an-

de maquinários inovadores.

imal, mas modernizou-se com a implantação da primeira ferrovia no estado de
São Paulo.

Armazéns do café: estudo da tipologia

A cidade de Santos, onde estava instalado o principal porto escoadouro dessa

Quando se fala em armazém na cidade de Santos é natural que se remeta es-

mercadoria era a estação final do café oriundo do interior do estado.

pontaneamente aos armazéns da Companhia Docas, construídos junto ao porto

A cada trem que chegava, os sacos com os grãos de café eram descarregados e
colocados em carroças para serem transportados até armazéns onde iniciava-se
uma nova fase da sua produção.
Os comissários intermediavam as negociações do café entre os fazendeiros e
os exportadores, que por sua vez, eram responsáveis por negociar o café com o
mercado internacional. Os classificadores, responsáveis pela análise do café, retiravam amostras dos sacos vindos das fazendas e os separavam em latas que
representavam cada lote armazenado e eram a ferramenta base para a comercialização, nelas os cafés eram classificados por origem, tipo, peneira, cor e safra.
Após a classificação, os grãos eram reorganizados por tipo independente da fazenda oriunda, em um processo conhecido como viragem, eram agrupados por
qualidade e reensacados para então serem levados para os navios.
Nesse processo de viragem, que aconteciam nos armazéns onde o produto era estocado, era necessária a mão de obra dos ensacadores e das costureiras. Nesses
armazéns também existiam máquinas que auxiliavam no processo de separação
dos grãos em diferentes tamanhos para serem estocados novamente em sacos
de 60kg.
Após a classificação, o que possibilitava a obtenção de um produto homogêneo,

que ocupam a faixa limítrofe entre cidade e o mar. Muitos desses armazéns de
fato serviram de estocagem de café, mas é importante ressaltar que não foram
construídos exclusivamente para essa finalidade. São armazéns portuários que
tinham como objetivo abrigar qualquer mercadoria em trânsito pelo porto de Santos.
O mesmo equivale para os armazéns que integram o complexo ferroviário da São
Paulo Railway. No momento da inauguração da ferrovia, o principal produto transportado era o café; sendo assim seus armazéns podem ter sido usados para o fim
de estocar parte da produção cafeeira.
Contudo esses armazéns, da Companhia Docas e da São Paulo Railway, não foram
objetos de estudo do presente trabalho, que teve a finalidade de analisar os edifícios que foram construídos pelos intermediários do café com o propósito de
estocar o produto.
A expansão das implantações dos armazéns pode ser dividida em dois períodos.
Em um primeiro momento, antes da virada do século XIX para o XX, é possível
identificar a predominância dessas construções no bairro do Valongo, próximas
à estação da estrada de ferro. Em um segundo período, ao longo do século XX, os
armazéns foram acompanhando a expansão urbana da cidade instalando-se no
bairro Centro e seguindo em direção ao bairro do Paquetá.

os grãos deveriam ser torrados separadamente, mas esse processo normalmente
ocorria já fora do país.
802
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A partir do mapeamento e do estudo das edificações remanescentes selecionadas

Nos armazéns inventariados nota-se a predominância dos gabaritos térreos;

foi possível caracterizar a tipologia, reconhecer sua singularidade e entender suas

acredita-se que tal característica seja resultante da dificuldade de resolver uma

transformações em busca de um espaço qualificado de produção.

estrutura capaz de suportar o peso da carga a ser armazenada em outros pavimentos, além da influência da legislação municipal.

Próximo à estação ferroviária no bairro do Valongo, existem exemplares construídos a partir da técnica de pedra e cal integrados ainda à cidade colonial.

Grande parte dos edifícios sedes das Casas Comissárias organizava-se em dois
pavimentos. No térreo, área menos nobre, armazém para estocagem do produto

Frutos de um primeiro momento de implantação dessa tipologia, são edifícios de

a ser negociado e no pavimento superior, o escritório da firma.

arquitetura simples, pouco detalhada, sem a presença de platibanda. Constam
nas bases cartográficas desde 1894 e são associados às empresas comissárias de

Observa-se que, nas fachadas, o ritmo é dado pelas aberturas constituídas de ver-

café na publicação São Paulo Moderno; não é possível, porém, afirmar se foram

ga com acabamento em arco e ombreiras. As esquadrias compostas por madeira

construídos para essa finalidade ou se são heranças do ciclo econômico do açúcar.

com gradis de ferro fundido usados para proteção das portas e bandeiras, possibilitando a ventilação e iluminação natural.

Aos poucos com advento de novas técnicas construtivas, a alvenaria autoportante
de tijolos torna-se cada vez mais presente.

No acabamento do telhado das construções, pela exigência do código municipal
de que os proprietários conduzissem as águas pluviais até a sarjeta, as soluções

A utilização do tijolo, num primeiro momento, passou despercebida já que os ed-

eram distintas a cada edifício. Algumas soluções eram as platibandas simples ou

ifícios eram revestidos com argamassa de cal. O partido arquitetônico adotado

ornamentadas e em outros casos, a solução adotada era o frontão na forma tri-

resultava da linguagem arquitetônica mais valorizada naquele momento e da leg-

angular.

islação municipal; assim os armazéns eram, em sua maioria, ecléticos, linguagem
predominante no ambiente urbano à época.

Os armazéns tentavam superar-se em capacidade de estocagem e produção, assim, eram implantados em lotes cada vez maiores. A necessidade de ventilar e

Com o passar dos anos, os edifícios foram tomando feição industrial e ganharam

iluminar as extensas áreas de estocagem impunha a presença de lanternins para

destaque na urbe. Os tijolos aparentes substituíram as alvenarias revestidas de

a solução do telhado.

argamassa e tornaram-se característica comum aos armazéns de café.
A evolução do modo de rebeneficiamento do grão, passando do maquinário
Internamente, em face da necessidade de grandes vãos para estocagem, a solução

portátil para o maquinário integrado à estrutura do edifício trouxe aos armazéns

mais frequente era a utilização de pilares metálicos. O uso de estrutura mista tor-

de café a característica de um volume central destacado do edifício no qual se

nou-se cada vez mais comum; a alvenaria autoportante de tijolos combinada com

posicionavam essas grandes máquinas e marcavam o skyline da cidade.

a estrutura metálica pré-moldada otimizava tempo e espaço construtivo, aliando
qualidade arquitetônica.

804

805

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Armazéns como bens culturais

A expansão urbana de Santos, dentro das suas novas necessidades de espaços, foi

A cidade de Santos é referência quanto à proteção de bens culturais, uma vez

Assim, muitos armazéns foram demolidos para dar espaço a novos edifícios. Seus

que em sua lei de uso e ocupação do solo existe a demarcação de duas áreas
de proteção cultural nos bairros centrais, com o objetivo de preservação do patrimônio histórico. Além disso, possui desde 2003 um programa de revitalização
nomeado Alegra Centro.
Essa legislação normatizou com níveis de proteção muitos edifícios, dentre eles
alguns que serviram para armazenagem de café no final do século XIX e início do
século XX. No entanto, esses instrumentos não são suficientes, haja vista que nem
todos os edifícios representativos dessa tipologia associada ao café estão contemplados com níveis de proteção e alguns, apesar de possuírem nível de proteção,
estão à margem das áreas protegidas, ficando sua ambiência carente de proteção.
Com a crise do capitalismo em 1929, o porto e a cidade de Santos sentiram as consequências desse acontecimento de forma drástica do ponto de vista econômico,
político e social.
Os armazéns que recebiam e preparavam o produto para exportação, por uma
questão de logística e pelos altos custos do porto de Santos foram transferidos
para áreas próximas às lavouras e deixaram para trás edifícios que perderam sua
função comercial.
Com a queda na exportação do café, a cidade de Santos somente voltou a experimentar outra intensa fase de desenvolvimento, de caráter imobiliário e especulativo, com a melhoria das condições da ligação rodoviária do planalto ao litoral.
A inauguração da primeira pista da via Anchieta em 1947 e da segunda em 1953
contribuiu para a ocupação da orla da praia através da construção de diversos
edifícios de arquitetura moderna em substituição às antigas chácaras.

se apropriando dos lugares antes utilizados para armazenagem de café.

grandes terrenos tornaram-se alvo da especulação imobiliária, seja por meio de
sua demolição e construção de um novo edifício, ou com a reutilização da edificação existente para novos usos. Esses novos usos muitas vezes tiveram o caráter
de auxílio ao porto ou ao comércio presente no centro da cidade. Alguns armazéns
remanescentes mantiveram suas funções de estocagem, mas com produtos diferentes do café. Essas mudanças de usos quase sempre exigiram a readequação
das estruturas originais deixando cicatrizes prejudiciais a esses patrimônios.
Conforme pesquisa realizada junto ao CONDEPASA, concluiu-se que apesar de
muitos armazéns, entre os inventariados, serem protegidos por Legislação Municipal em Nível de Proteção 02, que contempla a proteção de fachada e cobertura,
não existe um levantamento aprofundado e específico em relação a essa tipologia
industrial que outrora foi tão importante para a cidade.
Os armazéns de café foram peça chave no sistema econômico de exportação do
café brasileiro. Este sistema iniciava-se nas fazendas do interior do estado, passando pela ferrovia, implantada para transportar essa produção. Chegava à cidade de Santos e aos Armazéns, finalizando no porto. Em Santos, também acontecia a parte de negociação a cargo dos comissários do café, com escritórios na
região central. Fechava o conjunto a instituição da Bolsa do Café, que organizava
as operações de compra e venda.
É importante compreender os edifícios dos armazéns como parte integrante desse
sistema complexo que por muitos anos integrou-se à cidade de Santos, marcou
sua paisagem e ditou seu desenvolvimento econômico e urbano.
Na escala municipal, boa parte dos exemplares da arquitetura do café possuem
algum tipo de proteção, porém, eles não são entendidos e estudados a partir de
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um conceito mais ampliado, como elementos que formam um sistema, um organ-

As grandes mudanças surgiram com a criação das companhias de Armazéns

ismo que mantinha a funcionalidade daquele ciclo econômico.

Gerais, que tiveram predominância de implantação já no bairro do Paquetá. Eram
armazéns caracterizados pela feição industrial que utilizava o tijolo aparente nas

Os debates sobre patrimônio industrial intensificaram-se com a criação do TICCIH

fachadas. Com espaço de estocagem de grande dimensão, aumentavam sua ca-

– The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage e poste-

pacidade de armazenamento e acompanhavam o avanço da tecnologia do proces-

riormente com a Carta de Nizhny Tagil de 2003, mas isso pouco refletiu no Brasil

so de rebeneficiamento e seu maquinário, que naquele momento passava a ser

“na consolidação de uma efetiva prática de reconhecimento dos valores do patrimônio

integrados à estrutura do edifício.

industrial ou a garantia dos devidos estudos, seleção e preservação” (RUFINONI, 2013,
p.190).

É importante ressaltar que alguns desses edifícios de armazenagem possuem
os maquinários usados para o rebeneficiamento do café, guardando também

A cidade de Santos, como parte integrante da história de exportação do café, abri-

a memória do fazer, da metodologia de separação e pesagem do café para en-

ga até os dias de hoje os principais elementos estruturantes desse sistema que

tão serem ensacados para a exportação. Assim como os escritórios das casas

devem ser compreendidos e preservados em conjunto, como um patrimônio ur-

comissárias, abrigam mobiliários que revelam aspectos do processo de classifi-

bano.

cação e comercialização do grão. Esses elementos trazem em si intrinsecamente o

Considerações Finais

saber fazer, o valor imaterial e são os pontos mais frágeis dessa memória, correndo risco constante de desaparecer.

O presente tema trouxe uma série de questões acumuladas a serem respondidas.
Acreditava-se na existência de uma tipologia própria para a estocagem de café,
bem como em uma evolução cronológica e espacial de suas implantações.
Conforme apresentado ao longo deste artigoo, o desenvolvimento da pesquisa
confirmou essas hipóteses. No tocante à evolução cronológica e espacial verificou-se que as primeiras construções estavam localizadas no bairro do Valongo,
próximo à estação ferroviária e caracterizavam-se por uma arquitetura simples,
um espaço de estocagem de pequenas dimensões e maquinário de rebeneficiamento móvel. Com a evolução da técnica construtiva de pedra e cal para a alvenaria de tijolo, a tipologia ganhou nova feição estética, por meio de acréscimo da
platibanda como coroamento da fachada e da drenagem das águas pluviais, e da
adoção de ornamentos. Ao mesmo tempo essas implantações foram migrando no
sentido do bairro Centro.
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RESUMO
A ideia principal desse artigo é a discussão dos modos de se ver e entender o
patrimônio cultural atualmente, tendo como estudo de caso a Pampulha. As
percepções e vivências humanas precisam da relação de coexistência entre o espaço
e o tempo vivido para uma real valorização e fruição do patrimônio e da paisagem
cultural. Discute-se também o comparativo entre a judicialização do patrimônio em
contraponto a memória e valores gerados por ele como forma de ideal argumentação
de proteção do patrimônio cultural. E ainda como a relação de tempo e dinâmica
das apropriações agregam novas experiências ao processo histórico do patrimônio e
a importância dessa prática para a manutenção da vida cultural contemporânea da
Pampulha, Patrimônio da Humanidade.
Palavras-chave: Paisagem cultural; Patrimônio modernista; valor cultural e categoria
jurídica.
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ABSTRACT
The main idea of this article is the discussion of ways to look at and to understand
cultural heritage today, having Pampulha as a case study. Human perceptions and
experiences need to relate the coexistence between space and lived time for the
real appreciation and fruition of heritage and cultural landscape. The article also
discusses the judicialization of actions upon cultural heritage in counterpoint to the
memory and values generated by that heritage, as a form of ideal argumentation
for the protection. We also discuss how the relation of time and the dynamics of
appropriation add new experiences to the historical process of heritage and the
importance of this kind of practice for the maintenance of the contemporary cultural
life of Pampulha, world heritage.
Keywords: Cultural landscape; Modernist heritage; Cultural value and Legal category.
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PAMPULHA: O MODERNISMO COMO VALOR CULTURAL
E CATEGORIA JURÍDICA
O Modernismo como fato cultural esteve intimamente ligado a um movimento, a
uma estética e a um período, que no Brasil surgiu principalmente pela literatura
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territorialidade estabelecida pelo conjunto de práticas e expressões materiais e
simbólicas, que garantiram e garantem a apropriação e a permanência do lugar
da sociedade urbana no espaço construído.

A PAISAGEM E O TEMPO

e pela arte, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo.

O termo paisagem remete sua origem ao século 15, e até o século 20 apresen-

Este período caracterizou-se pelas grandes transformações das relações sociais,

tou-se como termo mais aplicado a atividade artística da pintura, e não provo-

econômicas e fundamentalmente políticas que acarretaram profundas modifi-

cando discussões sobre seu significado, nem maiores preocupações conceituais

cações dos hábitos e costumes dos brasileiros. Em Belo Horizonte, o Modernismo

e muito menos foi tema especifico de investigação. Entretanto, no século 20, pau-

só se tornou pleno, enquanto movimento cultural, através de suas manifestações

latinamente o termo paisagem foi sendo desconsiderado pelas artes e vem se

diversas como as artes, a arquitetura e a política, a partir dos anos 40, quando a

transformando em objeto da pesquisa acadêmica e, no século 21, tem se reafirma-

população belo-horizontina tomou conhecimento que ela própria já se encontrava

do na pluralidade conceitual, na formalidade estrutural e na forma de apreensão,

em meio a um processo veloz de transformação de uma estrutura quase pro-

passando a ser objeto de interesse de estudos de geógrafos, arquitetos-urbanis-

vinciana para uma sociedade moderna, baseada num plano econômico firmado

tas e historiadores.

na industrialização, consumismo e na consolidação urbana. Também, uma nova
ordem de sociabilidade, pela coletivização dos espaços da cidade destinados às

O termo paisagem foi definido por Berque a partir da dinâmica de dois conceitos:

classes sociais distintas como o complexo arquitetônico da Pampulha, configu-

paisagem-marca e paisagem-matriz. Marca, pois expressa uma civilização, e Matriz

rava-se como um dos aspectos da utopia modernista da época - “a concepção da

porque participa dos esquemas de percepção e de ação da cultura – que canali-

arquitetura e da produção industrial qualificada como fatores condicionantes do

zam, em certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a nature-

progresso social e da educação democrática da comunidade” (Argan, 1988 p.265).

za, e, consequentemente a paisagem de seu ecúmeno. E, assim, sucessivamente,
por laços infinitos de codeterminação (Berque,1998). Numa perspectiva contem-

Entretanto, esse artigo, buscando o exercício de visão contemporânea na relação

porânea da geografia cultural de Claval, para a descrição da paisagem cultural,

do homem com o espaço e o tempo, estabelece sua reflexão fundamentada na

entende-se que a paisagem carrega a Marca da cultura e serve-lhe como Matriz

Pampulha como a espacialização da paisagem cultural no tempo. Não se pre-

(Claval, 1999). E, ainda, como Blanc-Paranard e Raison, o estudo da paisagem cul-

tende referir às espacializações urbanas da Pampulha apenas por meio de suas

tural, que tendo sua origem pela descrição do ambiente que envolve o homem,

geografias, de suas experiências estéticas passadas, de sua arquitetura visível e

ocupa-se com maior atenção, com a rede relacional que historicamente liga, por

compositiva do cenário urbano, mas, antes de tudo, assumir a Pampulha como

exemplo, os cidadãos ao seu lugar (Blanc-Paranard e Raison, 1986).

paisagem a partir de uma construção cultural da vida urbana e da sociedade no
tempo. Compreende-se que o território urbano é uma espacialidade dotada de

Os conceitos de paisagem estabelecidos por Berque, Claval e Blanc-Paranard e

valores socioculturais próprios de cada temporalidade. A questão que se apresen-

Raison citam em todos os casos a relação direta da paisagem com a percepção

ta pela investigação e construção da paisagem cultural da Pampulha implica uma

e utilização pelo homem, e, se tornam parte da investigação dinâmica entre pat-
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rimônio cultural e uso. A partir da ideia de Berque sobre Paisagem é possível uma

hecer, estabelece-se entre paisagem e intérprete determinando a fusão de dois

interpretação do patrimônio cultural contemporâneo, pois seu conceito de Pais-

horizontes: o horizonte do fato – nesse caso arquitetura modernista da Pampulha,

agem-marca e Paisagem-matriz possibilita uma reflexão sob uma nova perspectiva

e o horizonte do observador - horizonte do indivíduo que quer conhecer o fato –

de se ver e se manter patrimônio hoje.

Paisagem Pampulha.

Relacionando Marca e Matriz na visão de patrimônio atual temos como Marca, o

Na coexistência conceitual da Paisagem-Marca e Paisagem-Matriz, representação

bem físico e histórico, o edificado, e como Matriz as percepções e o modo como

cultural da Paisagem Pampulha está na dinâmica dos termos tempo vivido e es-

se vive o espaço. Essa relação da sociedade com o espaço e o tempo faz com que

paço vivido. Entendendo o tempo vivido como a experiência temporal do obser-

a perenidade da Marca esteja diretamente interligada a valorização da sua Matriz.

vador no espaço vivido: interação entre o homem e as coisas. Identifica-se, então

Entendendo-se Marca como o que está registrado, é única; e Matriz, como o que

uma temporalidade finita e cambiante do ser em sua existência coletiva como um

simbolicamente se registra e se processa na dinâmica das percepções e vivências

ente histórico. E, portanto, a consciência existencial humana na medida da mobili-

pelo homem, o processo que faz com que a Marca não apenas esteja edificada,

dade dessa existência no decorrer do tempo. Implicando na necessidade de com-

mas que também seja viva e exista perante o sujeito que a vivencia. Essa relação

preender o modo de ser corrente e de incluir a subjetividade na investigação do

gera uma coexistência entre os conceitos, sem a Matriz, a Marca sucumbe ao es-

mundo, o qual representa o solo prévio para a experiência ôntica, possibilitando a

quecimento e abandono. Então, nesse sentido, Marca e Matriz coexistem a partir

observação das várias Pampulhas.

da relação intrínseca de espaço vivido e tempo vivido. Contextualizando o sujeito
no conceito da Paisagem-Marca entende-se o espaço vivido, segundo Gadamer

Hoje, depara-se com uma separação desses conceitos de Paisagem-Marca e Pais-

(1999), pela experiência espacial do corpo, no qual este é ao mesmo tempo viden-

agem-Matriz, quando a questão é o reconhecimento e a preservação de patrimô-

te e visível. O corpo que olha todas as coisas também pode olhar a si mesmo e

nio cultural e o seu motivo de ser. A exemplo da Pampulha que tem sido tratada

reconhecer no que está vendo, então, o outro lado do seu poder vidente. Visível

apenas por Paisagem-Marca, como conjunto de edifícios e espaço urbano, tal qual

e móvel, o corpo que olha está no mundo das coisas, é uma delas é captado na

matéria por si só, o que automaticamente os separam de todas as vivências e

contextura do mundo e sua coesão é a de uma coisa. Como definiu Merleau-Ponty

as cargas vividas neles. Na Pampulha o conjunto arquitetônico e urbanístico tem

“O mundo não é aquilo que penso, mas aquilo que eu vivo; estou aberto ao mun-

sido muitas vezes valorizado pela sua carga histórica, e não reconhecendo sua

do, comunico indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável...

função social pelas vivencias daquela porção urbana da cidade, e com o passar

ele é um meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as

do tempo a perda paulatina de sua relação de espaço vivido e tempo vivido o torna

minhas percepções explicitas.” (MERLEAU-PONTY, 1999. p.13); e, também, a partir

apenas matéria histórica. Então para a questão de reconhecimento de Patrimônio

do conceito Paisagem-Marca, contextualizando novamente o sujeito na paisagem

a relação de tempo é extremamente importante para a sua existência, e mantê-lo

entende-se tempo vivido, segundo Gadamer, (1999) como a necessidade de com-

apenas no passado, como Marca, não o possibilita a vida no presente e nem no

preender o modo do corrente vivencial e de incluir a subjetividade na investigação

futuro. A Pampulha é matéria presente, atravessa todas as relações de tempo,

intencional entre o fato e seu sujeito observador. Observador este motivado no

esteve no passado e significou algo, mas se mantém no presente e seu sentido

seu momento presente a perguntar pelo passado, sem perder de vista as razões

de ser precisa acompanhar sua existência no agora, ela, a Pampulha, não perde

pelas quais a simultaneidade, traduzida em vontade de compreender e de con-

a carga vivida anteriormente, ela agrega ainda mais experiências e se mantém
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dinâmica para que no futuro sua ressignificação associe ainda mais valores a to-

devidamente a memória advinda das ações individuais e coletivas diversificadas, e

dos os momentos por ela já vivida. Os acontecimentos passados pela Pampulha

sim na generalidade administrativa do poder público, uma memória nacional, es-

são recortados neste artigo por um observador finito, na totalidade espaço-tem-

tadual ou municipal. Embora o valor cultural seja reconhecido também na sua for-

poral do mundo objetivo. Nesta reflexão, as relações de tempo não existem da

ma de geração e consequentes apropriações pelos sujeitos que o constitui, hoje,

mesma forma para a Pampulha. Então para o bem cultural o tempo não é um

tem-se o Estado como agente responsável pela atribuição legal desse valor. Esta

processo real, uma sucessão efetiva que o homem se limitaria a registrar. O tempo

tutela estatal concerne ao poder público a autoridade responsável por procurar,

nasce da relação do homem com o edificado. Nas próprias coisas, o porvir e o pas-

classificar, conservar e restaurar o patrimônio cultural pelos conselhos de cultura

sado estão em uma espécie de preexistência eternas (Merleau-Ponty, 1999), mas

e corpo técnico. Então a função de proteger e preservar está sob a responsabili-

observa-se que a atribuição de tempo dada pelo senso comum ao materializado

dade exclusiva do poder público. Maria Cecília Londres Fonseca destaca, em seu

pelo patrimônio faz com que sua existência se limite na estanqueidade da visão

livro O Patrimônio em Processo, que quando se trata de bens patrimoniais tutela-

de passado, presente e futuro impedindo assim sua continuidade e preexistência,

dos por instituições estatais, o valor simbólico considerado é referente apenas a

os deixando presos no tempo e impedindo que as novas experiências agreguem

uma identidade coletiva, em que a definição tem em vista unidades políticas, a

valor. Os bens culturais não remetem ao passado, eles são presentes.

nação, o estado e o município. As políticas de preservação objetiva a manutenção

‘‘Esta mesa traz traços de minha vida passada, inscrevi nela as minhas
iniciais, nela fiz manchas de tinta, mas por si mesmos estes traços não
me remetem ao passado: eles são presentes; e, se encontro ali signos
de algum acontecimento ‘‘anterior’’, é por que tenho, por outras vias,
o sentido do passado, é por que trago em mim essa significação.’’
(MERLEAU-PONTY, 1999. p.553)

da cultura como identidade da nação, entretanto, a proteção se incide sobre os
bens materiais, são eles os objetos da proteção Jurídica, mas, o real objetivo de
proteção legal é a manutenção dos valores culturais neles identificados. É nessa
ação de proteção que se percebe um problema, em que o estado estabelece diretriz de proteção a partir de valores técnicos e jurídicos, muitas vezes não identificados pela sociedade, abrindo margem para uma não identificação do valor
cultural do bem patrimoniado. Percebe-se que a política de preservação deve ir

Nessa ideia de Merleau-Ponty, pode-se associar o Patrimônio a mesa e seus inscri-

além de proteger bens móveis e imóveis e que não se pode deixar de levar em

tos e manchas, registros da apropriação do tempo e do espaço e o sentimento de

conta o processo de produção, recepção, apropriação e percepção desses bens

pertencimento sobre o objeto trazendo assim uma possível significação. Perce-

culturais. Na Pampulha pode-se notar que seu valor cultural é constituído pelas

be-se que a matéria torna-se meio de manter os registros vivos, o que difere esta

diversas formas de apropriação e percepções dos sujeitos que a vivenciam. Este

mesa de qualquer outra são os rabiscos feitos pelo sujeito, eles trazem a signifi-

processo vem trazendo inovação a essas maneiras de fruir, usufruir e reconstituir

cação a matéria, a fazendo valiosa e escolhida para carregar a carga do passado

a própria Pampulha. Nota-se claramente as divergências, já citadas acima, entre

no presente.

propriedade jurídica da coisa, o Estado, e a propriedade dos valores culturais, a

VALOR CULTURAL E APROPRIAÇÃO JURÍDICA

sociedade.
As instâncias de tombamento municipal, estadual, federal na Pampulha, na maior

A geração de valor cultural é composta por soma de fatores antropológicos que

parte de suas justificativas, demonstram como a proteção incide sobre os bens

vão além dos valores estabelecidos por instituições estatais que não consideram

culturais do conjunto arquitetônico e urbanístico a partir da constituição do es-
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paço edificado, como motivo inicial, e breve consideração do espaço significado

rico, não tocando apenas no bem arquitetônico e urbanístico como apresentado

em seu valor simbólico. Há que se considerar que, mesmo inicial e breve, esta

pelo estado.

ação de preservação cultural alicerçada por atitude tradicional, tem objetivo de
manter a cultura e a memória de um momento de grande importância para a ar-

Para muitos que tem aquela paisagem quase como cotidiana, seja ela como tra-

quitetura moderna, desde seus primórdios até os dias de hoje, com os desdobra-

balho ou lazer, os detalhes do lugar vão se apresentando mais minuciosos, - um

mentos e incentivos aos valores culturais inseridos na Pampulha. Na escala mu-

detalhe da calçada, uma planta que floresce, a ambiência criada pelas árvores e

nicipal, de acordo com as diretrizes da Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC) e do

coqueiros, a vista que se tem durante o caminhar, a tranquilidade passada pela

Plano Diretor de Belo Horizonte, o patrimônio se instala no conjunto arquitetônico

natureza, a sensação de ser parte viva do lugar ou qualquer coisa que represente

e também no conjunto urbano, com edificações de uso coletivo e seus bens inte-

um pequeno refúgio do vai e vem barulhento da Cidade. O espaço passa a ter

grados, juntamente ao interesse histórico, cultural e paisagístico, criada pela lei

além do significado histórico e cultural de conjunto o significado físico do bem

de parcelamento, uso e ocupação do solo de Belo Horizonte. No âmbito estadual,

edificado, por algum instante ele deixa um pouco de lado o Patrimônio da Hu-

segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), abrange

manidade e é percebido como edificação de significado mais primário de condição

áreas no entorno imediato da Lagoa da Pampulha que conformam um cinturão

edilícia. Essa outra forma de se perceber a Pampulha está mais presente ao seu

de proteção, a delimitação apresenta-se inserida em uma região onde existe uma

redor imediato, apesar de muito famoso, muitos belo-horizontinos conseguem

legislação vigente de preservação do patrimônio, que garantem questões funda-

contar nas mãos as vezes que frequentaram o local, pelo fato de estar fora do

mentais para a gestão do conjunto moderno da Pampulha. No âmbito federal, se-

grande centro comercial e cultural da cidade, a Pampulha mantém sua distância

gundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tem como

da vivência cotidiana de muitos residentes da cidade, que passam a ver o conjunto

patrimônio o conjunto arquitetônico e paisagístico da orla da lagoa da Pampulha.

da lagoa da Pampulha como um ponto marcante constituído apenas pelo imag-

O conjunto da Pampulha foi tombado para garantir sua proteção como marco

inário coletivo, uma vez que a Pampulha não faz parta da vivencia cotidiana dos

da arquitetura moderna brasileira. Com uma visão mais voltada apenas ao con-

mesmos. Esta forma de se relacionar com a Paisagem Pampulha faz com que ela

junto Urbanístico, Edificações e espelho d’água. A escala mundial, a Organização

tenha mais uma forma de percepção dentro da cidade, o monumento a ser cada

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que considera

vez mais visto, vivenciado e analisado por turistas e também pelos próprios be-

a Pampulha uma obra-prima tanto do ponto de vista urbanístico, quanto da sua

lo-horizontinos, que trarão juntamente com suas impressões, novas formas de se

paisagem com seus bens edificados e o significado de inovação para toda uma

ver e se descrever a Pampulha, deixando de ser algo que se é pensado para algo

época, como exemplo de arquitetura e busca pela personalidade de uma nação,

que se é vivido. Desta forma a Pampulha continua contemporânea e viva, com no-

influenciando a arquitetura nacional e mundial, como Brasília.

vos significados, usos e experiências a cada dia, cada vez mais vista e reinventada
sem perder seu caráter de unicidade pelo qual foi reconhecido mundialmente, e

Apesar das argumentações relacionadas pelas instancias de patrimônio terem en-

continuando a manter o valor cultural por ela atribuído.

foque nas questões urbanísticas e arquitetônicas é possível encontrar uma Pampulha imaterializada na multiplicidade de coisas e percepções que são coletivas

No caso da Pampulha e de muitas outras paisagens é justamente essa análise de

e diversificadas e fazem o processo contemporâneo de atribuição de valor mais

valor e uso de quem vive e produz aquele espaço como geradores de cultura e de
percepções diversas que possibilitam e reforçam a manutenção do patrimônio
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físico, por essa coexistência de Marca e Matriz é que há uma necessidade de um

existência e percepção dos espaços vividos e tempos vividos, sempre em movimen-

olhar maior para essa apropriação para que além do edificado, o percebido, o vivi-

to.

do e o produzido também passem a ser tutelas do estado e que a tutela do valor
edificado também seja de responsabilidade da sociedade, onde se daria um pouco
mais de espaço para outros tipos de visão de valor que não seja apenas a técnica
da arquitetura e a judicialização do patrimônio.

CONCLUSÃO

É preciso sim enaltecer a história, o objeto pelo que já se foi um dia,
mas, é necessário continuar dando sentido a ele, a melhor forma de
preservar é ressignificar, para que, o que tornou aquele patrimônio
importante continue a ter valor. O valor vem do pertencimento, e
pertencimento vem do hoje, ele precisa pertencer hoje para manter seu
valor do ontem e do que ele será amanhã.

‘‘Não se entra no mesmo rio duas vezes’’, considerou Heráclito. No patrimônio e

Assim como a vida urbana, o patrimônio é dinâmico. Tudo que enrijece não se

na Arquitetura essa afirmação não se faz diferente por que não se percebe uma

adapta, esse desencaixe o torna desvalorizado como objeto e como significado de

paisagem uma edificação ou um espaço de forma semelhante, sempre que exper-

patrimônio vivo e pulsante, vai perdendo o sentido e se tornando apenas um es-

imenta um espaço já vivenciado, este se mostra de maneira diversa. A forma com

paço especializado, ou nem isso, como encontramos muitas vezes, onde o aban-

que se trata a percepção e o modo de fruição dos espaços e paisagens são o que

dono fecha as portas da informação e faz a história desaparecer sem que seja no-

caracterizam o sentido que se é dado a eles, isso está diretamente ligado ao tipo

tada, como podemos ver em tantos lugares que foram de suma importância para

de relação que as pessoas têm ou não com o objeto observado. Esta reflexão ba-

nossa cidade, para a história e hoje se encontram abandonados com sua história

seia-se também a partir da definição de espaço de Merleau-Ponty (1999), a saber:

esquecida e até desconhecida.

‘‘O espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as coisas se
dispõem, mas no meio pelo qual a posição das coisas se torna possível.
Quer dizer, em lugar de imaginá-lo como uma espécie de éter no qual
todas as coisas mergulham, ou de concebê-lo abstratamente com
um caráter que lhes seja comum, devemos pensá-lo como a potência
universal de suas conexões. Portanto. Ou eu não reflito, vivo nas coisas
e considero vagamente o espaço ora como o ambiente das coisas, ora
como seu atributo comum, ou então eu reflito, retorno o espaço em
sua fonte, penso atualmente as relações que estão sob essa palavra,
e percebo então que elas só vivem por um sujeito que as trace e as
suporte, passo do espaço especializado ao espaço espacializante’’.
(MERLEAU-PONTY, 1999. p.328)
Esta reflexão não ignora o caminho já percorrido pelas análises e vivências existentes, mas somado a elas as experiências que vão servindo como molde para a
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Esta visão rígida e imutável da história que observamos, na arquitetura, em uma
historiografia arquitetônica em que são feitas de imagens de fachadas e classificações de estilos arquitetônicos, tem como objetivo sempre retomar a sua forma
e à sua verdade orgininal. Essa classificação de história arquelógica é importante,
por que é sua verdade primeira, mas enquadrá-la apenas nesse contexto é uma
atitude de risco, pois, sem uma visão dilatada e contemporânea deste patrimônio
seu significado pode ir se findando pouco a pouco até chegar a perder seu sentido
perante a quem se deve tê-lo.
“Saber preservar para poder inovar” é o pensamento que resume a teoria da
restauração de Dezzi Bardeschi. O que significa apoiar a restauração, entendida
como o maior respeito pelo existente, e a inovação, ou seja, o reconhecimento da
autonomia do novo projeto:
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“ é preciso ter em devida conta o fato da fundamental contraposição, estabelecida entre os conceitos de permanência e mutação, que sina duas maneiras opostas de se relacionar com a realidade (...), expressadas em situação de antitese, mas ambas essenciais para o nosso mesmo equilíbrio”. (BARDESCHI, 2009 apud GIOENI, 2009 p. 20).
Bardeschi indagou também que o grande livro de arquitetura é um palimpsesto
estratificado e em constante transformação, em que cada geração continua a substituir, deixando vestígios da sua história e da sua passagem. Esse é o real papel
social do patrimônio, a continuidade, é não esquecer o que foi vivido, mas que isso
não o impeça de ter sua renovação continua sempre acrescentando e aumentando o sentimento de pertencimento do que se pretende conservar, mas, ir também
muito além do conservar e conseguir acrescentar sempre fatos e vivências a aquela história que já era tão rica e importante.
As diversas percepções e apropriações mantém o espaço vivo e moderno, seu patrimônio edificado é mantido e incontestável, já é reconhecido, mas, sua renovação
é diária e completamente diversa, criando um novo ambiente a ser explorado constantemente.
Toda essa renovação e modernidade envolvidas vão muito além dos bens edificados e dos fatores que compõem a paisagem, essa ambiência de extremo movimento e pulsação constante é devido a seus agentes espacializadores, que a cada
dia vivenciam essa ou aquela paisagem e essa ou aquelas edificações para gerar
novos significados e pertencimentos a ele, que, quando somados a historiografia o
monumento carrega o deixa mais valoroso e renovado do que já foi um dia.
O entendimento de patrimônio tem sido baseado sempre no espaço especializado
e na sua história passada, mas os valores dessa Paisagem Pampulha vão muito,
além disso, o valor presente vem mantendo e valorizando os fatos do passado
modernista, mas também vem agregando novos valores a esse patrimônio cultural, e a manutenção desses valores historiográficos estão presentes no sentimento
de pertencimento do quem ocupa e torna a Pampulha tão viva.
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RESUMO
O ICMS de Patrimônio Cultural é um programa pioneiro quanto a gestão
descentralizada do Patrimônio Cultural no país. Criado em 1995 por meio de
legislação estadual, em Minas Gerais, o mecanismo vem possibilitando que mais
de 95% dos 853 municípios mineiros possam ter uma política efetiva de gestão do
Patrimônio Cultural local, por meio de legislação específica, processos de proteção,
ações de educação para o patrimônio e uso regulamentado dos recursos recebidos.
Contudo, o programa já passou por duas grandes alterações legais e se prepara
para outra atualização, bem como foi regido por diversas deliberações normativas
do CONEP/MG, ao longo das últimas duas décadas. Muitas questões são levantadas:
atualmente, o ICMS de Patrimônio Cultural é viável? Sua realização dialoga com
as perspectivas de sustentabilidade da gestão e fruição do Patrimônio Cultural? É
possível a integração das ações do ICMS de Patrimônio Cultural com as demandas
de outros mecanismos locais, como o ICMS de Turismo? Quais são as melhorias que
podem ampliar a efetividade das ações do ICMS de Patrimônio Cultural?
Palavras-chave: ICMS Patrimônio Cultural; Minas Gerais; Municípios
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ICMS DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Conceitos, gestão e eficácia do mecanismo
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 158, que 25% do ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) devido dos estados para os
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no da questão do acervo histórico das cidades. Minas hoje tem mais conselhos
municipais de Patrimônio Cultural do que todos os demais estados do país juntos.
Segundo a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, o estado possui mais
de 700 cidades com Conselhos de Patrimônio regulamentados, e em 2017, 746
cidades (88% dos munícipios mineiros) estão participando do programa do ICMS
de Patrimônio Cultural.

municípios, deve ser distribuído “de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no
caso dos Territórios, Lei Federal”.
Em Minas, pioneiramente, a partir de 1995, Legislação Estadual estabeleceu, com
outros critérios, o chamado ICMS de Patrimônio Cultural, que constitui no repasse
de 1% do ICMS arrecadado no estado, para os municípios que cumpram critérios
de gestão do Patrimônio Cultural. Nestes mais de 20 anos, a legislação referente
ao tema já foi aprimorada três vezes: da Lei original, de 1995 (Lei 12.040) que
em princípio priorizava apenas as cidades de patrimônio colonial sob a tutela do
IEPHA ou do IPHAN; passando pela Lei 13.803, de 1999, que passa a valorizar as
ações municipais; e por fim a Lei 18030/2009, que prioriza a gestão do Patrimônio,
com a incrementação de ações de Educação Para o Patrimônio, Fundo Municipal
do Patrimônio Cultural e atenção ao Patrimônio Imaterial.
Dados: IEPHA/MG, disponíveis em: http://www.iepha.mg.gov.br/

Para cada Lei, normalmente foi editada mais de uma Deliberação Normativa (atualmente, desde 2009, sob a responsabilidade do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, o CONEP; anteriormente elaboradas pelo Conselho
Curador do IEPHA/MG) detalhando como a questão da preservação, valorização e
divulgação do Patrimônio nos municípios deve ser avaliada pelo estado, através
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais (IEPHA-MG), para
que a cidade pontue no programa do ICMS Cultural.
Desde o início, há quase 25 anos, o ICMS de Patrimônio Cultural se mostrou um
mecanismo de rara acessibilidade na preservação e valorização do Patrimônio.
Ainda que com falhas, seu sistema possibilitou a descentralização das ações de

De caráter extremamente democrático, qualquer cidade mineira pode pleitear
participar do programa do ICMS de Patrimônio Cultural, e a maioria dos critérios não depende de possuir acervo de qualquer categoria (bens móveis, imóveis,
imateriais) ou período histórico (como, por exemplo, o patrimônio colonial, que
muitas vezes identifica de maneira incorreta as chamadas “cidades históricas” de
Minas Gerais).
Cidades com pouca tradição na gestão do Patrimônio, ou acervos relativamente
pequenos, podem se destacar no recebimento de recursos se efetivamente cum-

gestão do Patrimônio no estado e uma inédita mobilização social no país, em tor830
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prirem com as atividades que caracterizam a eficácia da gestão do Patrimônio

O repasse do ICMS Cultural é feito por meio de um sistema de pontos, e ao con-

Cultural.

trário do ICMS de Turismo, cuja pontuação de cada cidade que efetivamente recebe os recursos varia de 8,5 a 10,00; no ICMS Cultural não há um limite de pon-

Neste contexto, a Legislação de 2009 – que inseriu critérios que dependem mais

tuação (situação que se repete no ICMS Esportivo). Em 2017 cada ponto valeu

das ações do município e do envolvimento da comunidade com a gestão do pat-

aproximadamente R$17.000,00, e a maior parte dos municípios (notadamente os

rimônio, do que da existência do Patrimônio em si – representou um marco na

que não contam com tombamentos tutelados pelo IEPHA e pelo IPHAN) recebem

capacidade de abrangência do ICMS de Patrimônio Cultural.

entre 2 e 7 pontos, conforme pontuação publicada pelo próprio IEPHA no site do

A Lei Estadual 18030/2009 criou também o ICMS de Turismo (que possui alguns

instituto.

itens vinculados ao ICMS de Patrimônio e ao ICMS de Meio Ambiente) e o ICMS

Outro ponto polêmico do programa é justamente a pontuação automática que

de Esporte (cujas ações relacionadas à eventos vincula-se ao Turismo, bem como

cidades com tombamentos (de bens materiais) e registros (de bens imateriais) em

possui quesitos que tratam da memória do esporte como fator de identidade,

nível estadual e federal recebem.

portanto também se relacionam à questão do Patrimônio Cultural).
Cidades tradicionalmente contempladas (como as “três duplas” que são considEsta nova configuração procurou dar, à gestão municipal, certa autonomia para

eradas Patrimônio Cultural quase que desde o Decreto Lei 25/1937: Ouro Preto e

desenvolver, em conformidade com as peculiaridades de cada cidade, suas políti-

Mariana; São João Del Rey e Tiradentes; Serro e Diamantina, eleitas “patrimônio

cas nestes três quesitos do chamado ICMS Solidário.

nacional”, exatamente há 80 anos), acabam recebendo pontuações que chegam a

Em relação ao ICMS de Patrimônio Cultural, muitas críticas foram feitas desde a
promulgação da Lei 18.030, em 2009. O modelo de aplicação das ações de Educação Patrimonial (o famigerado “Projeto Educar”) que vigorou como exigência da

alcançar mais de 40 pontos. Outras cidades, também detentoras de grande acervo
colonial, costumam ser bem pontuadas, como é o caso da recordista Santa Bárbara, que alcançou 44,9 pontos no ano de 2017.

Deliberação Normativa até 2016, engessava as ações que poderiam ser desen-

Este disparate costuma fundar discussões especificas sobre a valorização do pat-

volvidas e trazia uma desconfortável homogeneização de atividades, que nem de

rimônio cultural mineiro de maneira geral. Detentora do maior acervo deste tipo

longe conseguiam dar cabo à diversidade do complexo patrimônio cultural das

de riqueza do país, Minas tem, a seu favor e contra si, o fato de haver, dentro do

853 cidades do estado.

estado, regiões de identidades profundamente distintas, e dentro destas regiões,

Em determinados anos, o engessamento em relação ao funcionamento dos Conselhos de Patrimônio Cultural, com seis reuniões periódicas anuais (contrariando,
inclusive, a regularidade do próprio CONEP, que se reúne ordinariamente apenas
uma vez por semestre) fez com que cidades com efetiva gestão do Patrimônio Cultural perdessem pontos – e o estímulo – para participar do programa.

cidades igualmente antagônicas. Percebe-se que o legislador (no caso, o CONEP,
responsável pela Deliberação Normativa) e o analista do programa (no caso, o IEPHA/MG) vêm buscando corrigir distorções históricas, valorizando, por exemplo, o
Patrimônio Cultural imaterial nas suas infindáveis possibilidades. Contudo, ao determinar uma alta pontuação automática, prevista na Lei Estadual, para as cidades
detentoras de acervos coloniais, é inegável que este tipo de patrimônio passa a ter
primazia sobre as demais riquezas culturais do estado.
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Minas tem acervo que vai da pré-história à contemporaneidade, passando por

Dessa forma, a escolha dos bens a serem salvaguardados pelo estado ou pela

pinturas rupestres, reminiscências do Brasil Colônia, da fase do início da República

União fica limitada aos gestores e técnicos do IEPHA e do IPHAN, embora uma das

e todas as peculiaridades que fizeram com que o século XX passasse pelas mais

premissas do Patrimônio Cultural seja justamente pertencer a comunidade que o

variadas tendências, possibilidades, peculiaridades estéticas e transformações

detém – e ninguém deve ter mais propriedade sobre um patrimônio, ainda que

tecnológicas. Contudo, para que uma cidade relativamente “nova” alcance o mes-

tutelado pelo estado ou pela União, do que a comunidade local na qual o bem está

mo patamar, no programa do ICMS de Patrimônio Cultural, de uma cidade com

inserido.

séculos de emancipação como município, seu esforço esbarra nos limites da pontuação impostos pelos tombamentos em diversas esferas.

No campo do tombamento, a disparidade é ainda mais gritante. Enquanto uma
cidade com núcleo histórico tombado pelo IPHAN ou pelo IEPHA, e tendo pelo

Quando se trata do registro de bens imateriais, a legislação vigente já estabeleceu

menos 5000 domicílios, recebe automaticamente 16 pontos, uma pequena cidade

que, em qualquer esfera governamental, o registro de riquezas desta categoria

com seu conjunto urbano protegido pela municipalidade faz jus à apenas 2 pontos

tem o mesmo peso de pontuação, desde que os registros municipais sejam valida-

no programa do ICMS Cultural. O legislador procurou corrigir um pouco a dis-

dos pela avaliação do IEPHA.

torção quando se trata de bens móveis, igual para tombamentos federais, estaduais ou municipais: acervos com até 20 peças recebem 01 ponto; de 20 a 50 bens,

O anexo II da Lei 18030 limitou a 2 pontos, neste quesito, para cidades com até

2 pontos, e acima de 51 bens, 3 pontos.

5 bens registrados. As cidades com 6 a 10 bens registrados recebem 3 pontos, e
acima de 11 bens, 4 pontos são assegurados. Contudo, ainda neste subitem, há

Outro quesito polêmico são os limites de ações empreendidas pelo IEPHA ou pelo

polêmicas: cidades com registros feitos pelo IEPHA e pelo IPHAN permanecem

IPHAN. Sob o ponto de vista estadual, cidades limítrofes ao Vale do Jequitinhonha,

recebendo pontuação automática, enquanto as que têm registros feitos apenas

muitas vezes de realidades muito semelhantes, são excluídas dos repasses ex-

pelo município só recebem se os seus relatórios forem aprovados anualmente

clusivos das cidades que pertencem ao Vale. O registro federal da capoeira tam-

pelo IEPHA, passando, inclusive, por revalidação da importância do bem imaterial

bém abrangeu cidades que se limitam com outras, não contempladas, por poucos

a cada 10 anos. Ora, inscrever um bem imaterial no panteão das riquezas do es-

quilômetros.

tado ou do país está muito além das possibilidades das gestões das prefeituras,
que não possuem, em sua maioria, sequer possibilidade técnica de pleitear para

Para tornar esta situação mais complexa, no apagar das luzes do ano de 2017, o

si o registro de seus bens nas esferas governamentais mais amplas – sem contar

deputado estadual Paulo Guedes (PT), protocolou na Assembleia Legislativa de

que a escolha dos bens a serem protegidos pelo governo estadual e federal não

Minas Gerais, em novembro, o Projeto de Lei 4773/2017.

é, em última instância, um processo nitidamente democrático, ficando tal escolha
restrita aos órgãos executores (no caso IEPHA e IPHAN) e seus colegiados (respectivamente, o CONEP, em nível estadual, e o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em nível federal).

Tal projeto de lei, resumidamente, pretende acabar com todos os critérios sociais do ICMS Solidário (Meio Ambiente, Municípios Mineradores, Saúde, Educação,
Programa de Saúde de Família, Apoio a municípios que possuem penitenciárias,
dentre outros), inclusive os que dependem exclusivamente da eficiência da gestão
municipal (Esporte, Turismo e Patrimonio Cultural) para, teoricamente, dividir os
recursos aos municípios conforme o número de habitantes de cada cidade.

834

835

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Grosso modo, seriam extintas as políticas de gestão pública municipal do Patrimô-

rejas Católicas e edificações públicas de grande vulto ainda constituem boa parte

nio Cultural, em favor da mera divisão per capita de um recurso que, pioneira e

do acervo de bens culturais de Minas Gerais. Contudo, muito provavelmente com

positivamente, é dividido para os municípios mediante critérios sociais e tendo,

o apoio expressivo das ações de Educação para o Patrimônio incentivadas pelo

no caso do Patrimônio Cultural, o IEPHA como mediador, analista e órgão técnico

ICMS Cultural, outras atividades e bens, sobretudo os de natureza imaterial e os

responsável.

que se vinculam à cultura popular, vêm ganhando força.

Embora o autor do projeto 4773/2017 já tenha se manifestado a respeito da ma-

Minas já conta com bens culturais inventariados, tombados ou registrados de

nutenção do Patrimônio Cultural entre os critérios da Lei do ICMS Solidário, no

matizes religiosas diversas (inclusive igrejas evangélicas e templos de matriz afri-

presente momento, ainda há outras questões que, conforme informes do IEPHA

cana), de diversas épocas e estilos arquitetônicos (deixando de preservar apenas

em suas Rodadas do ICMS, podem trazer novidades para os municípios partici-

determinado período histórico).

pantes do Programa. A inclusão do apoio às atividades circenses nos municípios,
como parte das políticas de gestão do patrimônio cultural, é uma destas possíveis

Um exemplo clássico é o caso de Ouro Preto, pertinente ao seu processo de patri-

alterações nas ações do ano corrente.

monialização: após ser institucionalizada como monumento, com o tombamento
feito pelo SPHAN em 1938, a cidade passou por intervenções que lhe asseguras-

O uso de um sistema digital de envio dos documentos também é uma promessa

sem a “feição colonial” que se esperava da cidade, com as modificações das facha-

do IEPHA para as ações de 2018. Nos moldes do que já ocorre com o ICMS de

das dos prédios ecléticos, para que não apresentassem o “aspecto ‘bastardo’ para

Turismo e o ICMS de Esporte, a PRODEMGE está elaborando um sistema online

uma feição colonial” (MOTTA,1987). Nas deliberações normativas mais recentes

para o ICMS de Patrimônio Cultural, que deve eliminar, gradualmente, o envio de

do CONEP, é visível o apelo pela preservação da diversidade contida nos bens cul-

dados em papel.

turais mineiros, evitando as “aberrações” patrimonialistas que possibilitaram que
o patrimônio representativo de determinada época ou classe social fosse consid-

Nos municípios, o ICMS de Patrimônio Cultural representa uma possibilidade

erado mais relevante, em detrimento aos demais.

viável de fomento à preservação do Patrimônio Cultural. Ao contrário, por exemplo, do Sistema Nacional de Cultura, que também procurou descentralizar a gestão

Neste contexto, a valorização do Patrimônio Imaterial, sobretudo depois da Lei

das ações culturais nos estados e municípios, o ICMS Patrimônio Cultural tem uma

Estadual 18030/2009, vai ao encontro desta perspectiva mais abrangente de va-

fonte específica de recursos mensuráveis, planificados e previsíveis, e um sistema

lorização do Patrimônio. Mais uma vez, é perceptível o interesse do estado, via

anual e regular de avaliação. Esta “segurança jurídica” e técnica permite que os

IEPHA e sob a regência das Deliberações Normativas do CONEP, de valorizar não

municípios não só planejem suas ações, mas também busquem aperfeiçoar-se e

só a riqueza relacionada, por exemplo, ao catolicismo, como o Toque dos Sinos

capacitar seus gestores para manter e ampliar os recursos.

das igrejas coloniais de Ouro Preto e São João Del Rei, mas também a importância
da Comunidade dos Arturos, em Contagem, formada por afrodescendentes, pri-

É perceptível que o IEPHA vem focando seus critérios de análise nas ações, ao

meiro bem imaterial, no país, registrado concomitantemente como patrimônio

contrário da antiquada visão do foco no “produto” do patrimônio cultural. Natu-

cultural municipal e estadual.

ralmente, não existe a desvalorização do bem material, monumental e, normalmente identificado com a parte tida como “mais importante” da comunidade. Ig836
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Forças-tarefa do próprio IEPHA também vem buscando valorizar o patrimônio

tado do Esporte, Secretaria de Estado do Turismo, e no caso do Patrimônio Cul-

cultural do homem comum, do cotidiano das cidades, das vivências arraigadas

tural, pelo IEPHA) podem ter sua eficácia mensurada e, mais do que isso, podem

à memória dos lugares. Neste sentido, foram feitas campanhas de inventário de

render aos municípios repasses proporcionais à eficiência da gestão pública local.

folias de reis, de presépios, de violeiros e de fazedores de viola, buscando catalogar tais riquezas em todo o estado (e em alguns casos, valendo pontuação para o

Especificamente no caso do Patrimônio Cultural, o mecanismo do ICMS Cultural

ICMS Cultural).

possibilitou que os municípios mineiros articulassem políticas de preservação de
seu Patrimônio Cultural e as mantivessem com os recursos recebidos, num ciclo

A política de descentralização de recursos do Patrimônio Cultural é estudada pelos

virtuoso que, havendo a eficácia da gestão pública, tende a influenciar inclusive

demais institutos estaduais de patrimônio cultural, como o IPAC (Instituto do Pat-

na qualidade de vida da comunidade. A princípio, a participação no ICMS cultural

rimônio Artístico e Cultural da Bahia) e pelo próprio IPHAN. Na Bahia, arrasta-se

limitava-se aos mecanismos mais tradicionais, como o tombamento, e, hoje, já in-

por cinco anos a tentativa de implantação do ICMS Cultural, com estudos feitos

clui as demais formas de proteção (“inventários, registros, vigilância, tombamento

pela Fundação João Pinheiro em conjunto com o próprio IPAC e técnicos contrata-

e desapropriação, e outras formas de acautelamento e preservação” – BRASIL,

dos em Minas Gerais. Em nenhum estado, porém, houve algum projeto de Lei que

1988), previstas no artigo 216 da Constituição Federal. A despeito dos eventuais

efetivamente aplicasse o ICMS Cultural como política de preservação do Patrimô-

problemas na aplicação dos critérios da legislação, o ICMS Cultural representou

nio Cultural nos municípios.

um avanço na descentralização das políticas públicas de preservação do Patrimônio Cultural, notadamente num estado de tão rico acervo. Além do número de

Nos demais estados, por uma questão de lobby dos municípios que tem ar-

cidades participantes, é relevante também a ampliação do acervo protegido em

recadação maior, com exceção do Paraná (que implantou o ICMS Ambiental), a

Minas Gerais. Em 2000, haviam 138 bens tombados em Minas. Em 2017, conforme

distribuição dos 25% do ICMS que deveriam ser repassados aos municípios con-

tabela divulgada pelo IEPHA, 4549 bens estavam protegidos por tombamento ou

forme as peculiaridades de cada estado, permanece sem alterações, sendo dis-

registro, com a aprovação do estado (ou seja, com processos de preservação e sal-

tribuídos conforme o VAF (Valor Adicionado Fiscal). Na prática, os municípios que

vaguarda) sem contar os bens inventariados. Em menos de vinte anos, o número

geram mais ICMS, por terem um número maior de empresas, recebem mais ICMS

de bens tombados aumentou mais de trinta vezes.

sem que haja qualquer compensação pelas distorções sociais que fazem com que,
neste caso, as cidades com maiores condições econômicas tendam sempre a ter
melhores condições de arrecadação.
Neste contexto, embora a Lei do ICMS solidário careça de aprimoramentos, ainda
se apresenta como um instrumento mais justo do que o repasse dos recursos
pelo mesmo critério do VAF ou pela fisiológica possibilidade de distribuição conforme o número de habitantes. Os critérios que, atualmente, dependem apenas
do próprio município (como dito anteriormente: Esporte, Patrimônio Cultural e
Turismo), acompanhado pelas respectivas Secretarias do Estado (Secretaria de Es-
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onde dormir. São justamente essas abstrações que corroem o conceito
histórico de cidade, porque o afastam da experiência, e, portanto, da
consciência. Que sentimento de cidade pode ter ou conservar o operário
que vive nas “lindas casinhas” da aldeia empresarial ou nos tétricos
bairros populares situados na periferia para evitar o atravessamento
“pendular” da cidade?
Nesse contexto, a postura mais “democrática” imposta pelas Deliberações Normativas mais recentes, e mesmo pela própria Lei 18030/2009, contribui para que a
descentralização das políticas de patrimônio favorecidas pelo ICMS de Patrimônio
Cultural promova não só a preservação quantitativa de acervos, mas também a
valorização qualitativa dos acervos relacionados aos diversos grupos sociais de
cada município.

Evolução dos tombamentos municipais de bens móveis e imóveis aprovados pelo estado entre
1997 e 2013

O ICMS Cultural, nesse sentido, possibilita a legitimação da importância da relíquia
memorialística da pequena cidade, mas também do núcleo histórico da metrópole,
do canto erudito da cidade secular e do biscoito feito há três gerações.

É interessante ressaltar que a pulverização das políticas de preservação em Minas
ocorre em um momento em que a informação passa a ser uma possibilidade
democrática, e neste sentido, a importância da diversidade é salientada, haja vista
que as comunidades – ou melhor dizendo, os membros de cada comunidade – podem reconhecer em si mesmas o valor de sua cultura como fator de identidade.
Neste contexto, a preservação do Patrimônio Cultural promovida pelo ICMS passa

Neste contexto, são mais de duas décadas de atividades e aperfeiçoamentos na
gestão do Patrimônio Cultural do Estado. Seria possível a proteção de tantos bens,
se não houvesse incentivo para tanto? E as gestões municipais, teriam interesse
em participar, caso os resultados não fossem positivos, social e financeiramente
falando? Muito provavelmente, a situação da gestão do Patrimônio Cultural em

a ter um mérito na postura do sujeito enquanto cidadão.

Minas não seria diferente da que é vista nos demais estados da federação. Há

Ergam (1988, p.230) trata da impessoalidade da cidade contemporânea da se-

a importância das esferas de tombamento (estadual, municipal e federal) seja o

guinte forma:

item que mais necessite de readequações.

A modernidade imposta pela industrialização do século XX enxerga
as cidades “não mais como um lugar onde se mora, mas como uma
máquina que deve realizar uma função (...) produtiva, retrocedendo
todas as atividades a atividades complementares da principal (produzir),
porque depois do trabalho na fábrica, é preciso o recreio, e depois do
recreio é preciso uma casa, provavelmente não distante da fábrica,
840

questões a serem aprimoradas, e numa análise ligeira, talvez a disparidade entre

Entretanto, ainda que com falhas, o ICMS de Patrimônio Cultural representa, hoje,
o que há de mais eficaz na descentralização das políticas públicas de preservação
do Patrimônio Cultural em todo o país. Poucos programas estaduais conseguem
atender com eficiência mais de 85% das cidades de um estado – ainda mais se
considerando a diversidade e a complexidade geopolítica de Minas Gerais.
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RESUMO
Este artigo tem como estudo de caso o imóvel “Fortim dos Emboabas” localizado
no bairro Alto das Mercês, no centro histórico da cidade e município de São João
del-Rei (MG), tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) em 1938. A pesquisa objetiva apontar questões que envolvam, a partir
da abordagem de seu histórico, as transformações sofridas ao longo do tempo,
até sua conformação atual. Como metodologia foram realizados levantamentos
bibliográficos, iconográficos, físicos e de campo, com observação direta não
participativa e registros digitais, num exercício de análise histórico-arquitetônico e
de visadas, no interior e exterior da edificação de modo a captar os elementos que
singularizam o bem tombado, para sua preservação. O imóvel tem grande relevância
histórica na região vinculada ao seu papel durante a guerra dos emboabas. Abrange
uma grande área cercada, com betas, árvores centenárias e uma edificação contendo
inúmeros objetos que possivelmente tem valor histórico e artístico como demonstram
as informações extraídas do Inventário realizado pelo IPHAN, e registradas em sua
Certidão de Tombamento. O edifício é uma construção de estilo colonial de 1907,
exemplar da arquitetura civil, de enquadramento urbano. Nos anos de 1950, o imóvel
foi adquirido pelo contra-almirante da marinha do Brasil Max Justo Guedes que, em
2008 iniciou o processo de doação do Imóvel (juntamente com a sua Coleção de arte
Popular Brasileira que possui cerca de 100 peças de diversas regiões do Brasil). Em
carta datada de 24 de abril de 2008, que inicia o processo de doação do imóvel à
Universidade Federal de São João del-Rei, o contra-almirante expressa seus desejos
em relação ao uso do Fortim, um desses desejos é que o espaço abrigue “galpão para
ensino de Ofícios (de preferência do início do século XVIII) para jovens e crianças
carentes da cidade”. Era também desejo do Almirante que o espaço fosse aberto
para “visitação pública”. O processo de doação foi finalizado no ano de 2011. No
final de 2013, as atividades desenvolvidas no Fortim foram suspensas, por problemas
físicos que comprometiam a integridade do imóvel com risco de desabamento. Como
resultados apontam-se as principais alterações sofridas e os danos causados ao bem.
Uma questão ligada à preservação do patrimônio edificado é adequar a edificação às
solicitações advindas de novas demandas de uso e tecnologias, sem descaracterizar
o edifício. Sendo assim, entende-se que qualquer intervenção em arquitetura deve ser
guiada por uma discussão crítica e as ações, devem ser respaldadas por fundamentos
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teóricos coerentes, com vistas à preservação do monumento. Acredita-se que o
trabalho trás contribuições significativas para a implantação de novos usos e para
a utilização de novos materiais e técnicas construtivas em projetos de reabilitação
do patrimônio histórico brasileiro e para estudos na área sem que se perca a sua
autenticidade e parte da identidade cultural da cidade de origem.
Palavras-Chave: patrimônio arquitetônico; Fortim dos Emboabas; preservação; São
João del-Rei.
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Introdução
Na preservação do patrimônio, de valor cultural, devem ser analisadas as relações
que a edificação mantém com o programa e com seu entorno e verificadas as
possibilidades de adaptação do uso ao edifício, sem que perca sua autenticidade
ou ocorra seu abandono, preservando, assim, as edificações históricas que fazem
parte da identidade cultural da cidade. Uma edificação de valor histórico pode, ao
ser reintegrada à vida cotidiana de um lugar, ter diversos usos através da reutilização da arquitetura que se quer preservar. As características arquitetônicas do
edifício geralmente determinam seu uso futuro, antigos imóveis transformam-se
em museus, em outros casos o próprio espaço arquitetônico é a obra de arte a
ser apreciada, como no caso das fortificações militares considerados espaços museológicos. Porém o tipo de utilização dada pode vir a causar danos irreversíveis
ao bem a ser preservado.
O presente trabalho foi desenvolvido durante análise do terreno e da edificação,
realizada após aceite da Universidade Federal de São João del-Rei- UFSJ (atual
gestora do imóvel), para a proposta de intervenção paisagística voluntária nos jardins do “Fortim dos Emboabas” objetivando apontar questões que envolvam, a
partir da abordagem de seu histórico, as transformações sofridas pela edificação
ao longo do tempo, até sua conformação atual.
Pesquisas informam que o imóvel analisado tem grande relevância histórica na
região vinculada ao seu papel durante a guerra dos emboabas. Abrange uma
grande área cercada, com betas, árvores centenárias e uma edificação contendo
inúmeros objetos que possivelmente tem valor histórico e artístico como demonstram as informações extraídas do Inventário realizado pelo IPHAN, e registradas
em sua Certidão de Tombamento de acordo com o processo no 68-T-38, inscrição
no 01, Livro de Belas Artes, volume I, folha 02, em 04/03/1938 e protegido pelo
decreto de lei no25 de 30/11/193.
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O Fortim dos Emboabas é a segunda edificação mais antiga de São João del-Rei

Nos anos de 1970, o imóvel foi adquirido pelo contra-almirante da marinha do

(1707-1709). Situado as bordas do centro histórico da cidade, o imóvel está in-

Brasil Max Justo Guedes para servir como sua residência de férias. De acordo com

serido em um terreno de aproximadamente 2.500 metros quadrados que se

informações obtidas através do seu curriculum vitae, o contra-almirante foi consel-

configura como uma chácara. Fica em uma posição geográfica estratégica para

heiro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) explicitan-

vigilância da região, situa-se em uma área de entrada para as minas e betas

do o seu interesse pela preservação do patrimônio em questão. Em 29 de agosto

que deram origem a arraial e vila e, tudo indica, seus alicerces foram edificados

de 2008, reconhecendo a importância dos signos são-joanenses que remetem à

há mais de três séculos e são remanescentes de uma construção que naquela

tricentenária memória da Guerra dos Emboabas, foi solicitada a atenção do Con-

época serviu de forte para os emboabas. Não existem registros oficiais sobre a

selho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de São João del-Rei para

história desse casarão que fica situado no Alto das Mercês, bairro que apresen-

o “Fortim dos Emboabas”, incluindo a sua área anexa e entorno, sítios situados à

ta um alto índice de criminalidade envolvendo tráfico, latrocínio, etc. Segundo a

Rua Altamiro Flor, no Alto das Mercês/divisa com Sr. do Monte.

tradição (formada a partir de relatos orais), o Fortim foi o que restou de uma fortificação usada como refúgio pelos portugueses durante a Guerra dos Emboabas.

Em carta datada de 24 de abril de 2008, com o intuito de preservar a história local
da cidade, o contra-almirante iniciou o processo de doação do imóvel (juntamente
com a sua coleção de arte popular brasileira (que possui cerca de 100 peças de
diversas regiões do Brasil) à Universidade Federal de São João del-Rei. Na carta o
almirante expressa seus desejos em relação ao uso do Fortim, um deles é que o
espaço abrigue “galpão para ensino de Ofícios (de preferência do início do século
XVIII) para jovens e crianças carentes da cidade”. Era também desejo do almirante
que o espaço fosse aberto para “visitação pública”. No local, a Universidade instalou o “Centro de Referência de Cultura Popular – Fortim dos Emboabas”, que
propôs a implantação de um museu de forma participativa e interdepartamental,
com a intenção de desenvolver projetos sociais, levando arte, cultura e cidadania
a um dos bairros menos favorecidos da cidade.

O uso original do conjunto arquitetônico
Pouco se sabe sobre a história do conjunto arquitetônico. Segundo relatos de alguns autores e moradores da região a edificação teria sido erguida na primeira
década do século XVIII, com a função residencial, constituindo-se em um dos priFigura 1- Planta do terreno com edificação situada no lado inferior direito. Fonte: Universidade Federal

meiros imóveis do primitivo Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar. Posterior-

de São João Del Rei-UFSJ.

mente, em decorrência do ciclo do ouro, o dito Arraial subiu de nível, para vila, em
8 de dezembro de 1713, passando a chamar-se São João del-Rei, homenageando
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ra, a maioria em boas condições de preservação. Como resultado da Guerra dos

Em sua obra, Antonil (1982) relata a existência de um fortim com trincheiras e fosso, que fizeram os emboabas no primeiro levantamento (1707) para se proteger
dos paulistas, no Arraial do Rio das Mortes - uma das antigas nomeações de São
João del-Rei, que pode ter sido construído no período da guerra. Este forte localiza-se na atual cidade de Tiradentes. Segundo relato do autor:
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(até hoje existente), positivamente não na época, situada no Alto das
Mercês, mas que não fica do outro lado do ribeiro.” (GUIMARÃES, 1961p.22)

uma das que possui em Minas Gerais, exemplares da arquitetura colonial minei-

Emboabas em territórios pertencentes à cidade.

/

2018

assim, Dom João V, tornando-se sede da Comarca do Rio das Mortes. A cidade é

Emboabas, nasceram as narrativas da existência de uma ou várias Fortificações
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Portanto nada pode ser afirmado a respeito por falta de dados documentais, devido aos documentos e/ou relatos históricos datarem de aproximadamente 50 anos
após a guerra, e nenhum deles mencionar de fato a localização do dito Fortim.
Mas a importância da edificação para a cidade é evidente, visto que ainda hoje encontramos nela vestígios de betas de extração de ouro que ocasionou o surgimento da vila e depois da cidade, destacando sua vital importância para os Emboabas,
que eram os responsáveis diretos pela extração do ouro em São João del-Rei.

Da segunda roça do senhor Bispo, fazem uma jornada pequena à Borda
do Campo, à roça do coronel Domingos Rodrigues da Fonseca. Quem
vai para o Rio das Mortes, passa desta roça à de Alberto Dias, daí à de
Manuel de Araújo, que chamam de Ressaca, e desta à Ponta do Morro,
que é arraial bastante, com muitas lavras, donde se tem tirado grande
cópia de ouro, e aí está um fortim com trincheiras e fosso, que fizeram
os emboabas no primeiro levantamento. Deste lugar se vai jantar ao
arraial do rio das Mortes. (ANTONIL, 1982, p.79)

Para uma análise mais detalhada sobre sua origem seria necessário um estudo

Porém, para alguns autores, a narrativa da construção de edificações como forti-

A edificação é parte remanescente de uma fortificação da Guerra dos Emboabas

ficações dos Emboabas constitui uma lenda urbana e apesar de se mencionar o

(1707-1709), usada pelos portugueses para se defender dos bandeirantes paulis-

Fortim não há garantias de que se trata da edificação analisada no presente estu-

tas que se dirigiam à região aurífera de Minas Gerais. Classificada como arquite-

do. Segundo Guimarães (1961):

tura residencial típica da metade do século XVIII possui características de seus

“Temerosos de um possível revide dos paulistas, os emboabas
abandonaram o arraial. A maioria refugiou-se nos matos e grotas
das cercanias. Os mais destemidos se passaram da outra parte do
ribeiro(lenheiro) e defronte da povoação se meteram em uma casa que
fizeram forte. A casa de maior destaque, a mais ampla e de construção
mais sólida que havia na época nesse arraial situava-se fora do dele, do
outro lado do córrego e pertencia ao principal líder emboaba, Ambrósio
Caldeira Brant. [...] daí certamente surgiu a lenda, simplesmente lenda,
do tão falado Fortim dos Emboabas, designado uma construção antiga
852

feito por profissionais específicos de diferentes áreas, como historiadores, arqueólogos e geógrafos, com o propósito de se afirmar algo mais consistente sobre
a origem do conjunto arquitetônico.

O Fortim- Uma abordagem analítica para preservação
do patrimônio arquitetônico do século XVIII

elementos conforme o estilo colonial devido à configuração de seu volume, esquadrias de madeira quadriculadas e vidro, telhado cerâmico, eira e beira, entre
outras características. São edificações classificadas por Lúcio Costa[1] como edificações do período de “ocupação do território”, construídas em madeira e barro,
com aberturas quadrangulares construidas com peças de madeira pintadas de
Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa (Toulon, França 1902 - Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 1998). Arquiteto, urbanista, estudioso e teórico da arquitetura e
conservador do patrimônio.
[1]
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cor vermelho escuro e que em geral caracterizam-se pela maior prevalência dos
cheios sobre os vazios e soluções de linguagem arquitetônica simples, ditadas
pela austeridade construtiva, tanto de formas como de acabamentos.
A edificação possui as características de seus elementos conforme o estilo predominante no século XVIII (Figura 2). Trata-se da segunda edificação mais antiga
de São João del Rei, correspondendo a um dos exemplos mais característicos da
urbanidade do período colonial na cidade.
A arquitetura civil, assim como a religiosa, adotou as estruturas em pedra, adobe
e taipa, apresentando plantas de forma mais compacta. A cor branca era predominante, assim como o telhado em duas águas e cimalhas constituídas da eira e da
beira, conforme o poder aquisitivo do proprietário. Conforme afirma DEBARBA et
al:
As diferenças sociais das famílias eram percebidas fortemente na
arquitetura através da eira e da beira: detalhes presentes nos beirais
e que eram uma forma bem clara de mostrar o poderio das famílias
(DEBARBA et al, 2010).
Figura 2- Vista da edificação “Fortim dos Emboabas”
Fonte: Acervo da autora, 2014

Do ponto de vista da leitura do edifício do Fortim, percebe-se pelas características
de suas paredes externas, que possuem espessura com cerca de 75 cm, que a
edificação foi provavelmente construida em alvenaria estrutural com alicerce de
pedra muito comum nas edificações do século XVIII.
Com uma área total de 1093m² e 240m² de área construida a edificação conta com
apenas um pavimento assim distribuído: 03 quartos, 01 salão, 02 banheiros, 01
cozinha, 01 adega, 01 varanda e 01 edícula como mostra a planta baixa atual da
edificação. (Figura 3)
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Telhado cerâmico, eira
e beira.

Figura 3- Planta baixa atual da edificação do Fortim dos Emboabas.
Fonte: Marcos Vinícius Teles Guimarães, 2011- Reelaborada pela autora, 2014.

No interior da edificação nota-se que em alguns cômodos que o teto é forrado
com trama de taquaras secas de bambu e que outros são em madeira detalhados
com algumas pinturas decorativas. Em relação ao piso o mesmo está configurado em tábuas corridas sem nenhum tipo de encaixe ou emenda. Embora tenha
passado por várias modificações desde sua criação, ainda é possível verificar seu
partido original observando a organização de seus espaços tanto externos quanto
internos (Figura 4).
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Esquadrias em
madeira
quadriculada e
vidro

Piso em tábuas
de madeira
corrida

Forro de trama de
taquaras secas de
bambu

Figura 4- Vistas externa e interna da edificação “Fortim dos Emboabas”
Fonte: Marcos Vinícius Teles Guimarães, 2011.

De acordo com o relato de Guimarães (2011):
A edificação encontra-se, no geral, em bom estado de conservação, com
problemas físicos que começam a comprometer a integridade do imóvel,
mas ainda são reversíveis. Boa parte das patologias identificadas foi
gerada pela presença de umidade. A alvenaria estrutural empregada
na construção foi desenvolvida a base de terra, pedra e madeira, que
são elementos muito sensíveis à ação da água. A presença de manchas
de umidade, descolamento de reboco e sujidade na parte superior das
paredes e no beiral sugerem a ocorrência de infiltrações pelo telhado.
Outro problema detectado é a falta de manutenção geral da casa.
Praticamente todas as janelas apresentam descascamentos da pintura
em alguns trechos, principalmente na parte voltada para área externa
que recebe maior incidência de intempéries como sol e chuva. A falta de
ventilação adequada contribui para o aumento da umidade interna e
a consequente proliferação de fungos e insetos, os quais danificam as

857

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

peças integradas ao imóvel, além de todos os objetos armazenados em
seu interior. (GUIMARÃES, Marcos Vinícius Teles, 2011, p.357)
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O uso atual do “Fortim”

Em relação a área externa da edificação percebe-se que o muro em pedras se

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atual gestora do “Fortim dos

encontra em mau estado de conservação. A pedra era o material que conferia

Emboabas”, requalificou o espaço e ali instalou o “Centro de Referência da Cultura

maior resistência aos muros, razão porque era utilizada nas fortificações, igrejas

Popular Max Justo Guedes” (composto pelo Museu de Vivências e Museu do Barro)

monumentais e nas construções oficiais. No início da colonização, ainda no século

que desde 2012 mantém oficinas de educação patrimonial, grupo permanente de

XVI, já encontramos construções assim realizadas. Também é fragrante a falta de

trabalho com as principais lideranças do bairro Alto das Mercês com a proposta

proporção, de equilíbrio e de coerência nos jardins do Fortim. Poucas alterações

de desenvolver projetos relacionados ao artesanato, ao teatro e às artes em geral.

foram feitas no terreno que conta ainda com duas betas com cercamento da área
que delimita uma delas. Segundo Guimarães (2011):
Na parte de baixo do terreno, a norte, há um pomar de área plana
seguida de platô elevado com diversas árvores frutíferas. Na parte
elevada a sul, as rochas afloram do solo entre as plantas ornamentais.
O predomínio de vegetação cria um ambiente de notável qualidade
estética e climática, enfatizando ainda mais a situação do Fortim no
extremo leste do terreno. (GUIMARÃES, Marcos Vinícius Teles, 2011,
p.347)
A descaracterização e a perda de valores que têm pautado essas modificações
constituem razões pelas quais é urgente, e necessário, realizar uma reflexão sobre as estratégias de intervenção em edifícios antigos de arquitetura corrente,
contribuindo para que futuras alterações no patrimônio edificado, preserve a sua
identidade e autenticidade, adequando-o às exigências funcionais atuais. De acordo com o CREA-SP (2008):
Os imóveis preservados devem fazer parte do dia-a-dia das pessoas
e não apenas utilizados para certas funções, ditas culturais. Não
importa o uso que se dê ao imóvel desde que seja compatível com a sua
estrutura física e que permaneçam preservadas as suas características.
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de São Paulo-CREA-SP, Patrimônio histórico: como e por que preservar,
2008, p.18)
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Trata-se na realidade de um plano museológico cuja missão institucional é a de
prestar serviços à sociedade através do resgate, valorização, e reconhecimento
do patrimônio material e imaterial proveniente de expressões da cultura popular
presentes em São João del-Rei.
O centro concentra diferentes pontos de memória (como o Museu da Cerâmica,
Museu de Vivências, Salas de Exposições permanentes do acervo da UFSJ sobre a
participação de Grupos no Inverno Cultural e de peças que integram o acervo do
Fortim e que deverão ficar resguardadas no Museu da Cerâmica) promovendo a
integração Universidade\Comunidade e mantendo um núcleo permanente de trabalho em arte e cerâmica capacitando e qualificando os moradores e estudantes,
na formação para o trabalho e a geração de renda.
O “Museu do Barro” proposto e coordenado pela Professora Zandra Coelho de Miranda do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas visa fazer o
“levantamento e identificação do acervo de cerâmica Indígena, Popular e Artística
do Fortim dos Emboabas, visando a implantação do “Museu do Barro de São João
del-Rei”. Este espaço de memória abriga e organiza as 116 peças de cerâmica popular e indígena colecionadas pelo Almirante em suas viagens pelo Brasil.
Já o “Museu de Vivências”, proposto pela Professora Glória Maria Ferreira Ribeiro
do Departamento de Filosofia e Métodos visa com esse lugar de memória, promover uma série de vivências ligadas às práticas da cultura popular– tais como
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vivências ligadas à troca de receitas tradicionais entre os moradores do entorno
e da região; vivências ligadas á tradição oral nas quais diferentes contadores de
causos serão convidados a compartilharem as suas histórias com as crianças e os
moradores da região; etc.
O Museu de Vivências incide sobre patrimônio imaterial e visa promover atividades ligadas a memória da mineração e a cultura Africana. Isso porque a população que gravita em torno do casarão do Fortim é composta notadamente por
uma população afrodescendente.
A proposta objetiva a consolidação das atividades já desenvolvidas dentro do Centro de Referência, transformando-o em um Museu Vivo alinhando-se às diretrizes
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Considerações finais
Percebe-se na edificação histórica analisada que as intervenções sofridas ao longo
dos anos foram provenientes de adequações espaciais aos novos usos e costumes
da época. Embora tenha passado por várias modificações desde sua criação, ainda é possível verificar seu partido original que remete à tipologia da arquitetura
civil do século XVIII.
É justamente neste embate (Uma abordagem analítica para preservação do Patrimônio Arquitetônico do século XVIII) que surge a necessidade de uma reflexão
que promova um olhar mais cuidadoso sobre as intervenções em edificações tom-

do Instituto Brasileiro de Museus.

badas pelas instâncias municipais, estaduais ou federais. Esta ponderação passa

A proposta do “Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes” é de

espaço, ressaltando sua identidade historicamente construída. É necessário que

tornar-se um museu de território ao propiciar diferentes práticas em relação a

sejam definidas diretrizes em função dos métodos de execução do plano de ação,

população do bairro em que se situa, alinhando-o às diretrizes do Instituto Brasile-

para que a atuação se dê de forma integrada e coerente com os anseios da socie-

iro de Museus. Promovendo ações ligadas a arte, cultura e questões de cidadania.

dade contemporânea.

É importante ressaltar que várias outras práticas são desenvolvidas no espaço do

Desta forma propõe-se uma reflexão tanto no sentido da definição das diretrizes

Fortim pelos cursos de arquitetura, psicologia, música e teatro, dentre outros.

quanto nos métodos de execução de algum plano de ação, para que se reforce

pela intenção de reforçar o sentimento de pertencimento da sociedade com o

os laços de pertencimento da sociedade com o patrimônio e sua história, conNo final de 2013, as atividades desenvolvidas no fortim foram suspensas, por pro-

tribuindo para a sensibilização do olhar ajudando na preservação do patrimônio

blemas físicos que comprometiam a integridade do imóvel (com risco de desa-

arquitetônico.

bamento) e o acesso do público ao espaço foi negado.
Por conseguinte, acredita-se que o trabalho trás contribuições significativas para
Atualmente o edifício está interditado para obras no telhado, mas as oficinas

a implantação de novos usos e para a utilização de novos materiais e técnicas

foram mantidas através da utilização de tendas colocadas nos jardins e no pátio

construtivas em projetos de reabilitação do patrimônio histórico brasileiro e para

interno que sediam o grupo de trabalho permanente de cerâmica e atividades de

estudos na área sem que se perca a sua autenticidade e parte da identidade cul-

professores de outros cursos da Universidade Federal de São João del-Rei- UFSJ

tural da cidade de origem.

com a participação da comunidade do Alto das Mercês e São-joanense em geral.
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RESUMO
O presente artigo visa resgatar o sentimento de apropriação do espaço existente
compatibilizando-o com as demandas e necessidades atuais do local e da população
que o frequenta, fortalecendo assim a relação desse patrimônio cultural com
seu entorno e com a sociedade. A relação com o público que se apropriou desse
patrimônio conferiu ao Jardim Zoológico uma identidade própria no meio urbano
em que está inserido, dentro do Bairro Imperial de São Cristóvão, representando a
imagem da cidade junto à Quinta da Boa Vista. Parte integrante da memória coletiva
do cidadão carioca, o Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro, que em 2017
completou 72 anos, desde a sua inauguração sofreu diversas intervenções tendo
sucessivas reformas intercaladas por períodos de abandono que, como reflexo,
trouxeram o afastamento da população. Após escolha do objeto de estudo, foi
realizada uma pesquisa de levantamento de dados, onde foram estudados tipos e
soluções adotadas para jardins zoológicos no Brasil e em outros países na busca de
informações e diretrizes com intuito de resgatar e garantir a permanência de sua
identidade, atuando na manutenção da memória coletiva. A apropriação de um
determinado bem cultural para o campo patrimonial, como o Jardim Zoológico, parte
sempre de uma dimensão afetiva, pois resulta dos olhares convergentes de uma
comunidade que elege esse bem como representativo da sua identidade. Atualmente,
o crescimento do entorno ao Jardim Zoológico, o planejamento malconduzido de
acessos e espaços internos e externos ao Jardim Zoológico e a falta de atenção
do poder público levaram ao desgaste desse espaço como Patrimônio Cultural, e
consequentemente, como registro da memória urbana da Cidade do Rio de Janeiro.
Em virtude disso, impõe-se a necessidade de ampliar a visão do poder Municipal e
Estadual para as condições de um dos seus parques mais importantes porque integra
um conjunto arquitetônico e paisagístico (Quinta da Boa Vista / Museu Nacional) de
extrema importância para a memória e a identidade nacional. Por conseguinte, o
trabalho visa contribuir para a preservação de espaços públicos e para aprofundar
conexões memoriais e identitárias com a população residente na cidade e com os
visitantes.
Palavras-Chave: patrimônio cultural, jardim zoológico, preservação, Rio de Janeiro.
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Introdução
O presente estudo é parte da dissertação desenvolvida durante o curso de Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio do Programa de Pós-graduação em
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Foram feitas visitas ao local durante os meses de fevereiro a novembro de 2016,
buscando compreender seus usos e atividades, e identificar os problemas e potenciais descritos e resumidos no seguinte quadro-síntese:

ESPAÇO

Arquitetura (PROARQ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sob orientação da professora Vera Regina Tângari[1]. O trabalho visa resgatar o sentimento
de apropriação do espaço existente compatibilizando-o com as demandas e necessidades atuais do local e da população que o frequenta, fortalecendo assim
a relação desse patrimônio cultural com seu entorno e com a sociedade. Como
objetivo geral pretende-se contribuir para a preservação dos bens culturais da
cidade do Rio de Janeiro repensando um equipamento público de importância

/

2018

JARDIM
ZOOLÓGICO
DA
CIDADE DO
RIO DE
JANEIRO

PROBLEMAS
- Insegurança devido à
proximidade de áreas de
conflito social (Morro da
Mangueira, Telégrafos e
Parque Candelária);
- Carência de mobiliário
urbano adequado;

POTENCIAIS
- Área inserida no
interior de um
Patrimônio Cultural
fortemente consolidado;
- Local de fácil acesso;
- Grande área livre;

patrimonial do século XIX, adequando-o aos usos e demandas do século XXI.

- Deterioração da
pavimentação das vias;

- Localização central em
relação à cidade;

Como procedimento metodológico, foram realizadas pesquisas em: obras

- Vegetação maltratada em
vários pontos;

- Forte potencial
turístico, de lazer e
educação;

literárias sobre a história do Jardim Zoológico da cidade do Rio de Janeiro; documentos que incluíram leis municipais, estaduais e federais; processos do Jardim
Zoológico junto ao IBAMA; projetos, notícias dos jornais regionais e fotos do acervo da instituição; arquivos, sites especializados, teses e dissertações a respeito do
tema. Como parte integrante da pesquisa a fim de elaboração de diagnóstico, foi
preparado e aplicado questionário online de formato digital para registrar as opiniões de moradores da cidade com a finalidade de entender a relação dos mesmos
com zoológicos, de forma geral. A pesquisa centrou-se sobre questões relacionadas com a importância de assegurar o bem-estar animal, com a percepção dos
cidadãos sobre a vida dos animais encontrados em zoológicos, e com as funções
educacional, social e de pesquisa, exercidas por esses equipamentos públicos.

- Descaracterização interna e
externa da edificação
tombada (sede do RIOZOO)
que mantém forte relação
com o zoológico Municipal
analisado;
- Deficiência na
Sinalização do Parque;

- Presença de grande
diversidade paisagística
o que favorece a
composição de um
microclima agradável
no espaço.

- Presença de gatos em
várias áreas do parque;
- Espaços de recintos
inadequados.
Quadro 1- Quadro-síntese do Jardim Zoológico Municipal abordando problemas e potenciais

TANGARI, VERA R., Arquiteta, Mestre em Desenho Urbano - The University of
Michigan, Doutora em Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo - USP, Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFRJ,
Docente e pesquisadora do PROARQ.
[1]
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016
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Assim, por meio da pesquisa e do levantamento bibliográfico realizado, remon-

A área inicial continha 200.000m² e ficava atrás do aquário público até o cume

tou-se a história do lugar com forte conteúdo simbólico para a população carioca

do Morro dos Telégrafos. Para demarcação dos limites entre o novo zoológico e

e pôde-se perceber o deslocamento de interesses do estado em privatizar esse

a Quinta da Boa Vista foi instalado o pórtico de entrada doado a D. João VI pelo

parque público, e as repercussões dessas ações junto à mídia e à população cari-

Duque de Northumberland (Figura 2).

oca o que evidenciou a necessidade urgente de intervenção nesse equipamento.

Jardim Zoológico da Cidade do Rio de JaneiroAspectos do entorno e contexto

Por diversos problemas sua inauguração oficial só ocorreu em 18 de março de
1945. Devido a inúmeras cessões de uso, enquanto era aguardada a sua concretização, a área foi reduzida a 90.000m² (TRINDADE, 2013, p.128).

O Jardim Zoológico Municipal do Rio de Janeiro é parte integrante da Quinta da
Boa Vista, local histórico, outrora projetado por Auguste Glaziou e residência da
Família Real Portuguesa (1822–1889), próximo também ao Museu Nacional. Ambos formam um vasto conjunto paisagístico no setor central de São Cristóvão,
porém sem manter verdadeiras relações com o bairro.
A Quinta da Boa Vista é tombada como patrimônio histórico pelo IPHAN através
do processo nº 99-T. e as inscrições nº 68 no Livro Histórico (fls. 13) e inscrição nº
154 do Livro de Belas-Artes (fls. 27) de 30 de junho de 1938. O Jardim Zoológico é
acessível a leste e fechado nos outros três lados, ficando de costas para o Morro
da Mangueira, o Morro do Telégrafo e a Rua Chaves Faria(Figura 1).
Situa-se a 44m de altitude, a 2 km de distância da Baía de Guanabara e cerca de
7 km do Sumaré na vertente norte do Maciço da Tijuca. Faz fronteira a Leste e a
Norte com a Rua Pedro Paiva, a Oeste e a Sul com a Rua Bartolomeu de Gusmão.
Atualmente, o Jardim Zoológico Municipal ocupa uma área de 134 mil m².
Segundo Trindade (2013) a pedra fundamental para construção do Jardim Zoológico ocorreu em 20 de setembro de 1913. Durante a reforma na Quinta da Boa
Vista em 1910, o local foi considerado apropriado para receber o novo zoológico
municipal.

Figura 1- Jardim zoológico da cidade do Rio de Janeiro
Vista aérea com a localização da área e das bordas.
Fonte: Mapa executado pela autora sobre imagem do Software Google Earth Pro, 2017.

O entorno da Quinta da Boavista e Jardim Zoológico é formado pelo polígono
definido por terrenos e edificações limitado por: Av. Rotary Internacional, incluindo o Portão da Quinta, a Rua do Parque, terrenos com testada para a Rua Mineira,
incluindo o reservatório da Quinta. Os limites se estendem desde a Avenida do
Exército até a Rua João Ricardo, Largo da Cancela, Rua São Luiz Gonzaga, Rua General Argolo, até encontrar a Rua Campo de São Cristóvão, confrontam-se ainda
com as ruas São Januário, Chaves de Farias, Sabino Vieira, Don Meinrardo até a Av.
Rotary Internacional.
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As características do entorno são singulares: há universidades, escolas técnicas,

reformas e reformulações do espaço interno, o Zoo ainda carecia de autonomia

escolas municipais e particulares, hospitais públicos e particulares, sedes de

administrativa e financeira (Melo et al, 1991). Com isso, o zoológico conseguiu

órgãos públicos, sede de empresa petrolífera, condomínios residenciais, fragmen-

equilibrar seus gastos, entretanto essa prática despertou reações em parte da

tos de lotes, restos de quadras, paredes cegas de residências, praças abandona-

sociedade carioca e de opositores do governo que exigiam a proibição do jogo por

das, tráfego intenso ao longo do dia e vários quartéis

parte da Prefeitura, que veio a ocorrer em 1905. Nessa ocasião, também crescia o
apelo popular para a criação de um zoológico público.

O Jardim Zoológico Municipal é parte integrante da memória coletiva da Cidade
e deverá ter papel atuante na promoção da preservação ambiental, permitindo

Ao longo dos anos, no entanto, com a sucessão das administrações e diante das

que o público entre em contato com o ambiente representado, estimulando ao

dificuldades, o antigo zoológico viu-se obrigado a fechar suas portas – o que ocor-

máximo a sua capacidade de relacionamento e reflexão, sendo uma boa opção de

reu, de fato, na década de 1940. Em 18/03/1944, ainda na gestão do Prefeito Hen-

entretenimento para a população local e turística.

rique Dodsworth, foram iniciadas as obras na Quinta da Boa Vista. Precisamente

Histórico do Jardim Zoológico Municipal
A ideia da criação de um jardim zoológico público na cidade do Rio de Janeiro

um ano depois, em 18/03/1945, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro foi inaugurado. Quarenta anos após a inauguração, em 1/8/1985, o Jardim Zoológico foi transformado em uma Fundação Municipal, a Fundação RioZoo, com a expectativa de
ampliar a agilidade e a eficiência administrativa e financeira.

existia desde o início do século XX. Em 1888 foi criado um zoológico particular
na cidade, fundado por João Baptista Vianna Drummond- o Barão de Drummond

Em 1985, após um percurso economicamente instável, a administração do equipa-

e, esse estabelecimento enfrentava sistematicamente problemas financeiros para

mento foi descentralizada e atribuída à Fundação Jardim Zoológico da Cidade do

sua manutenção. Uma saída encontrada para aumentar a arrecadação no local

Rio de Janeiro (Fundação RioZoo), ligada à Prefeitura Municipal, iniciando um pro-

foi a exploração de um jogo – com permissão oficial do governo – que premiava

cesso de modernização que o transformaria em centro de pesquisas e educação

todos os dias um dos 25 bichos que estavam impressos no bilhete de entrada do

ambiental, culminando com a última reforma significativa, ocorrida em 1993.

zoológico. Muitas pessoas que não frequentavam o zoo compravam os bilhetes
com a esperança de receber o prêmio, que alcançava o valor de vinte vezes o

O equipamento possui edificações tombadas como o pórtico de entrada (Figura

preço do ingresso.

2) e o edifício sede da Fundação do RioZoo (Figura 3) que passou por diversas

A partir de 1945, o Zoo experimentou toda a sorte de transformações político-ad-

neiro.

funções até receber, em 1945, a administração do Jardim Zoológico do Rio de Ja-

ministrativas condicionadas por sua vinculação às diversas esferas burocráticas
do poder instituído, quer do Estado ou do Município. Por conta disso, a liberação
de recursos financeiros estava associada a diversos interesses políticos. Com a
instalação do governo municipal do Rio de Janeiro, e consequência da extinção
do Estado da Guanabara em 1974, o Jardim Zoológico passou a ser subordinado
à Secretaria Municipal de Obras. Apesar de um benefício imediato revelado em
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No entanto, o atual panorama no Jardim Zoológico não corresponde à sua importância histórica. Desde 2002, os gráficos da evolução do plantel apresentam
alto índice de mortandade de animais, com acentuada redução no acervo de algumas espécies, notadamente aves e mamíferos, incluindo espécies ameaçadas
de extinção, conforme o relatório da Secretaria de Controle Externo do TCM-RJ de
2015.
Essa situação levou a uma atuação do Ministério Público Federal em 2015, quando

Figura 2- Pórtico de entrada do
Jardim Zoológico da Cidade do Rio
de Janeiro.
Fonte: Acervo Pessoal da autora, 2016

Figura 3- Fachada do Edifício Sede
da
Fundação RioZoo.

O Dr. David Xavier de Azambuja, primeiro diretor do zoológico, planejava que o Jardim Zoológico ocupasse todo o parque da Quinta da Boa Vista, conforme relatado
no Boletim Shell n° 28 de maio e junho de 1945:
[...] esta área atual de aproximadamente 90.000m² é apenas uma
parte do que será verdadeiramente o Zoo. O futuro do Zoo Municipal é
abranger toda a Quinta da Boa Vista. A vegetação que recobre o parque,
as árvores seculares de grossos troncos e copiosas copas, nada será
destruído. Ao contrário: novas árvores serão plantadas visando tornar
o ambiente vegetal mais denso, mais apropriado à vida dos bichos.
(MELLO, 1991, p.60).
Na época de sua inauguração o Jardim Zoológico contava com projetos arquitetônicos e paisagísticos de profissionais renomados como Roberto Burle Marx (Pântano das Aves Palustres) e projetos atribuídos a Auguste Glaziou (Área do Parque
dos Cervos e a área em volta do Aquário). Alternando períodos de prosperidade e
de dificuldades, o Jardim Zoológico foi transformado, em 1985, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro, ligada à Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, iniciando um processo de modernização que o transformaria em centro
de pesquisas e educação ambiental, culminando com a última reforma significativa, ocorrida em 1993.
872

o Jardim Zoológico completou 70 anos, em sua Ação Cívil Pública com Pedido de
Antecipação de Tutela pela prática de ato lesivo ao meio ambiente, consistente no
descumprimento da Instrução Normativa IBAMA nº 169/08, mantendo o plantel
do zoológico em condições inadequadas ao manejo de fauna em cativeiro:
A interdição parcial do setor extra prejudica a rotina de tratamento
dos animais e expõe a risco o plantel e a população. O setor demanda
não uma reforma pontual, mas sim uma completa reconstrução, a fim
de atender às exigências da Instrução Normativa IBAMA nº 169/08. A
reforma do setor é a parte mais expressiva do projeto da RioUrbe. Frisese que, apesar de ser projetado para ser um local de abrigo apenas
temporário para os animais, com jaulas em tamanho expressivamente
menor que os recintos de exibição, e carente de ambientação própria
de acordo com a espécie habitante, diversos animais do Zoológico do
Rio passam toda a vida no setor extra, pois são nascidos em cativeiro, e
muitas vezes não há espaço para mais espécimes no recinto de exibição,
que encontra-se superlotado, ou interesse de outros zoológicos em
permutá-los. Também não existe nenhum programa de reintrodução
de animais nascidos no RioZoo na natureza, pois essa introdução exige
preparação prévia dos animais, que devem crescer com pouquíssimo
contato com humanos. Também merece especial atenção a situação
dos centros de reprodução do zoológico. Os programas de reprodução
em cativeiro mostram-se essenciais à manutenção do patrimônio
genético, visando a promover um ambiente adequado de sobrevivência
e proteção aos indivíduos que, pela degradação do habitat natural,
têm a perpetuação da espécie ameaçada. Uma das estratégias que
podem prevenir maiores perdas na biodiversidade é a reprodução em
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cativeiro, aliada a programas de introdução dos espécimes na natureza
e ao direcionamento de recursos para preservação e manutenção de
áreas de conservação. (Ação Cível Pública com Pedido de Antecipação de
Tutela. Ministério Público Federal, 2015).

Olhares sobre o RioZoo
Nas comemorações dos 70 anos do Zoológico do Rio de Janeiro, as recomendações
do Ministério Público Federal repercutiram copiosamente na imprensa carioca,
alcançando grandes proporções inclusive a nível nacional. Foram divulgadas diversas reportagens, abordando os fatos em meios de comunicação impressos,
televisivos, radiofônicos e virtuais, relatando as condições precárias do Zoo, e a
decepção de crianças e adultos ao depararem com o cenário melancólico que se
tornou o RioZoo. Permanecendo há décadas como um dos principais destinos de
lazer de cariocas e turistas, o Jardim Zoológico Municipal desperta hoje indignação
e tristeza nos visitantes, atordoados com o estado de abandono em que se encontra. Atualmente o equipamento se encontra em mau estado de conservação,
com áreas degradadas, espaços de confinamento inadequados e sem um plano
de gestão que contribua para preservar sua identidade cultural.
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restaura- se hoje por razões culturais, científicas e éticas. Culturais: pelos
aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais. Científicas:
pelo fato de os bens culturais serem portadores de conhecimento em
vários campos do saber, abarcando tanto as humanidades quanto as
ciências exatas e biológicas. Éticas: por não se ter o direito de apagar os
traços de gerações passadas e privar as gerações presentes e futuras da
possibilidade de conhecimento e de suporte da memória de que esses
bens são portadores (KÜHL, 2006. p.16-40).
Desde a sua inauguração o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro conta com uma
configuração baseada em traçado de quadras, comum nos zoológicos até o final
do século passado. Nela, a formatação expositiva é denominada de “lógica de colecionador”, com extensa variedade de espécies, algumas com poucos exemplares
e outras com população excedente, mas invariavelmente com recintos reduzidos
(Figura 4). Portanto, além da oportunidade de aproveitar características relevantes
que o Zoológico apresenta por sua história, natureza e constituição, também é
necessário apontar que suas instalações necessitam de readequação para que o
local volte a ser atraente para os cariocas e turistas, tornando-se um objeto importante para estudo e projeto.

A relação com o público que se apropriou desse patrimônio conferiu ao Jardim
Zoológico uma identidade própria no meio urbano em que está inserido, dentro
do Bairro Imperial de São Cristóvão, representando a imagem da cidade junto à
Quinta da Boa Vista. Parte integrante da memória coletiva do cidadão carioca, o
Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro, que em 2017 completou 72 anos,
desde a sua inauguração sofreu diversas intervenções tendo sucessivas reformas
intercaladas por períodos de abandono que, como reflexo,trouxeram o afastamento da população.
Conforme conceitua Beatriz Kuhl :
O cidadão deve manter sua identidade e o desejo de apropriação do
patrimônio cultural. Preservação como ato de cultura. Preserva-se e
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ostentação de animais exóticos em instituições direcionadas para a conservação
do patrimônio genético e da biodiversidade, com estímulo à pesquisa acadêmica.
Muitas promovem educação ambiental e conscientização para a preservação do
meio ambiente e dos animais. Com o processo crescente de urbanização, a visita
a zoológicos veio a se tornar, nos grandes centros urbanos, uma das poucas oportunidades de avistar não apenas os animais exóticos, mas também espécimes da
fauna nativa.
Para Pal & Gupta (2008), com a evolução gradual dos jardins zoológicos de simples
espaços destinados à exibição de coleções zoológicas até importantes centros de
educação e conservação, o processo de planejamento destes espaços também
evoluiu, passando de um planejamento meramente espacial para um processo de
planejamento que engloba questões ligadas à gestão e manutenção do espaço,
com a sua possível evolução, com o seu programa educativo, de conservação da
natureza, entretenimento do público, proteção de espécies e investigação científica (PAL & GUPTA, 2008.p.30).
Segundo esses autores, um jardim zoológico deverá ter papel atuante na proFigura 4- Planta de situação do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro.
Fonte: Fundação RioZoo, 2015.

Enquanto em zoos contemporâneos, onde as espécies podem ser observadas em
espaços amplos e com mínima interferência de grades, aqui as barreiras de ferro (quase sempre enferrujadas) ainda são utilizadas. Muitos animais vivem em
recintos inadequados, sozinhos. Da mesma forma, faltam recursos ambientais,
ou seja, elementos (inclusive brinquedos) para os animais se exercitarem e não
ficarem ociosos. É uma questão de saúde tanto física quanto mental dos animais.
Há vários que, por causa do tédio, andam de um lado para o outro, ou em círculo.
(RIBEIRO, I.C.F.,2017, p.65)
A mudança paradigmática na identidade e funções dos jardins zoológicos os
transformou, de grandes coleções privadas e aristocráticas voltadas ao luxo e à

876

moção da preservação ambiental, permitindo que o público entre em contato
com o ambiente representado. Deverá estimular ao máximo a sua capacidade
de relacionamento e reflexão, sendo uma boa opção de entretenimento para a
população local e de turistas.

O Jardim Zoológico como Patrimônio Cultural
A sociedade é a verdadeira responsável por seus valores culturais e cabe a ela
decidir o que é e o que não é significativo para ela, contribuindo dessa forma para
sua identidade cultural. O patrimônio cultural consiste de tudo o que a sociedade
preserva com o objetivo de garantir a sobrevivência de sua história e de sua cultura:
O conceito de Patrimônio Cultural, tradicionalmente, nos remete ao
passado histórico esquecendo que a produção presente constituirá a
877
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herança das futuras gerações. É importante reconhecer o caráter de
continuidade dessa produção dentro do processo de desenvolvimento
humano como algo vivo e integrado à realidade. A crescente
preocupação com a proteção dos “patrimônios culturais” reflete o desejo
de se valorizar as memórias coletivas, que não devem ser entendidas
como uma nostalgia do passado ou uma recusa em viver o nosso tempo.
(Inventário dos bens culturais do Município de Magé. Rio de Janeiro, Gov.
do Estado, 1984, p.11.)
A Constituição Brasileira promulgada em 1988 define o conceito de Patrimônio
Cultural em seu artigo 216:
Art.216- Constitui 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;
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importantes na construção social da memória. Assim, é fundamental que as comunidades valorizem o seu patrimônio cultural, pois o significado de qualquer
elemento cultural local é dado por elas:
A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido,
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas vulnerável
a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de
repentinas revitalizações. (NORA, 1993. p.7-28)
No âmbito da Carta dos Jardins Históricos (Florença, 1981), um Jardim Zoológico
apresenta um interesse público econômico e cultural, um trabalho que combina natureza, ações e oportunidades para o homem em seu meio-ambiente, as
tensões de forças sociais, tanto internas quanto externas, ilustrando o desenvolvimento de uma comunidade local.
Imerso dentro das cidades, jardins zoológicos são paradigmas de integração entre
natureza e cultura que coexistem harmoniosamente combinando projetos difer-

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.[2]

entes. Compreender o patrimônio cultural como parte integrante do ambiente
significa entender que é difícil conceber políticas e ações dissociadas da preservação. Em seguida, é possível chamá-los de bens culturais e ambientais porque
têm um duplo valor: o valor de incorporar a cultura no ambiente e envolver o valor
ambiental na expressão cultural (OROZCO PARDO, 2004. p.2).
Neste cenário a preocupação com os bens patrimoniais em sua dimensão individual e coletiva se somam aos objetivos dos jardins zoológicos na conservação
das espécies ameaçadas, desenvolvimento do conhecimento científico, recreação

A pesquisa histórica é o fator mais importante para que se assegure o entendi-

e educação ambiental, participando da formação dos cidadãos na avaliação e re-

mento de um bem como patrimônio cultural. Para o historiador francês Pierre

speito pelo patrimônio cultural, promovendo a conservação consciente e ativa.

Nora a cultura popular, a história da vida familiar e a religiosidade são elementos
De acordo com a UNESCO a cultura se recria à medida que as pessoas questionBRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATRIVA DO BRASIL 1988Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 28/06/2016
[2]
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am, adaptam e redefinem seus valores diante das mudanças e interação.
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(...) cultura pode atualmente ser considerada como o conjunto de
traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que
caracterizam uma sociedade ou grupo social. Ela engloba além da arte
e literatura, estilos de vida, os direitos fundamentais do ser humano,
sistemas de valores, tradições e crenças, e dá ao homem a capacidade
de refletir sobre si mesmo. É o que nos torna seres especificamente
humanos, racionais, críticos e eticamente comprometidos. Através dela
podemos discernir valores e fazer escolhas. Através dela o homem se
expressa torna-se consciente de si mesmo, reconhece sua incompletude,
questiona suas próprias realizações, procura incansavelmente novas
significações e cria obras que transcendem. (UNESCO, 1982. p. 41).
Segundo González (2005) o Património Cultural inclui testemunhos significativos da atividade humana individual ou coletiva que pode estar integrado com a
natureza como realidades que se complementam (González Varas, 2005. p.60).
Portanto, segundo esse autor, o patrimônio arquitetônico urbano é parte da paisagem cultural e se configura de acordo com o território e as ações do homem
como produtor de cultura sobre esse espaço e sua morfologia. Dentro do patrimônio arquitetônico, a Convenção de Granada (1985) definiu três tipos: “Os lugares,
obras conjugadas do homem e da natureza, parcialmente construídas e que constituem espaços suficientemente distintos e homogêneos (...) relevantes para seu
interesse histórico, arqueológico e social”[3].
De acordo com Díaz e Fernandèz (2016), Parques Zoológicos são indispensáveis
na vida quotidiana dos cidadãos que os incorporam em sua memória pessoal e
coletiva e os transformam em marcos urbanos. Convertem-se em um capítulo
necessário da história e cultura da sociedade e dos indivíduos. Esta constante interação da comunidade com seu território determina a relação entre o patrimônio
cultural e a sociedade, sendo essa relação crítica na formação de culturas e iden-
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tidades coletivas e incluem uma variedade significativa de expressões, com uma
dinâmica complexa e interdependente. (Díaz e Fernandèz, 2016. p.23)

Considerações finais
Repensar o futuro do zoológico, implica em contextualizá-lo nos espaços verdes
disponíveis. O bem em questão deve atravessar processos de ressignificação na
arquitetura em diversas escalas através de uma abordagem lúcida e comprometida, sem preconceitos. Trata-se de reconhecer os novos sentidos culturais, respeitando sua memória e identidade em um mundo em constante transformação.
O trajeto percorrido por esse trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, aplicação de
questionários, levantamentos em acervos e levantamentos de campo e evidenciou a urgência de intervenção no Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro
objetivando alinhá-lo com as novas concepções de parques zoológicos contemporâneos no qual sejam resguardados: O seu valor cultural enquanto patrimônio
construído (Pórtico de Entrada, o edifício da atual sede da Fundação RioZoo, dentre outros) e patrimônio imaterial por representar um “suporte” da memória coletiva dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro e de outros visitantes que durante
os seus 72 anos de existência por lá passaram; O bem-estar das espécies que
compõem o “acervo” vivo do parque; O caráter de Museu Vivo no qual o aprendizado sobre a diversidade e o comportamento animal, incluindo a flora e os aspectos geográficos que influenciam esses comportamentos e determinam essa
diversidade de espécies, seja “vivenciado” pelos visitantes através de atividades
que “recriem” esses conhecimentos de forma lúdica e interativa.
Os jardins zoológicos contemporâneos desempenham um papel fundamental na
educação do público sobre a necessidade de conservar espécies selvagens e os
ecossistemas que habitam. Em vários países, essas instituições atraem milhões de
visitantes a cada ano e é sua responsabilidade promover o desenvolvimento de

Convención para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico español.
Convención de Granada.1985. Disponível: http://ipce.mcu.es/pdfs/1985_ Convencion_
Granada.pdf. Acesso em 30/07/2017
[3]
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atitudes positivas em relação à fauna e flora que exibem.
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Ao analisarmos e confrontarmos diferentes modelos de zoos contemporâneos,
nacionais e internacionais, observou-se um anacronismo entre o modelo de funcionamento, gestão e a organização espacial do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro
e os novos modelos de parques zoológicos ou bioparques contemporâneos.
Assim, esse espaço público deverá obedecer aos novos tempos, onde a consciência
do bem-estar animal, consciência ambiental e evolução da sociedade em direção a
formas mais compassivas ao tratamento dos animais cativos, são essenciais.
Em virtude disso, impõe-se a necessidade de ampliar a visão do poder Municipal
e Estadual para as condições de um dos seus parques mais importantes porque
integra um conjunto arquitetônico e paisagístico (Quinta da Boa Vista / Museu Nacional) de extrema importância para a memória e a identidade nacional.
Por conseguinte, o trabalho irá contribuir para a preservação de espaços públicos
e para aprofundar conexões memoriais e identitárias com a população residente
na cidade e com os visitantes.
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RESUMO
Esse trabalho analisa as influências estilísticas arquitetônicas no Espírito Santo,
com destaque para a arquitetura vernácula (ou rural) capixaba, resultado da
influência dos imigrantes, principalmente italianos e alemães, que chegavam ao
Brasil à procura de uma nova vida. Obras pertencentes a este estilo não são ainda
reconhecidas como patrimônio histórico significativo para a cultura brasileira, e,
por isso não são devidamente reconhecidas e preservadas. A preservação desta
arquitetura é também a preservação da memória e das tradições culturais locais,
entre elas as tradições construtivas populares.
Palavras-chave: Imigrantes; Arquitetura; Rural; Capixaba; Vernacular.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Hoje, é possível afirmar que a história do Brasil foi escrita ao longo dos séculos pelas tradições de diversos etnias e culturas que constituem o território nacional, por
exemplo, os grupos indígenas, os afrodescendentes, as populações rurais etc. Esta
variação cultural que constitui essa enorme nação não se manifesta somente no
modo de vida, mas também reflete na arquitetura e técnicas construtivas, sendo
possível afirmar que todos os estados brasileiros podem ter suas respectivas tipologias arquitetônicas diversificadas, as quais correspondem às várias descendências e culturas de cada região.
Todavia, ainda existe uma dificuldade no que se refere ao reconhecimento e valorização de alguns gêneros arquitetônicos, já que a tendência geral é voltar o
olhar e classificar como patrimônio histórico somente os bens mais significativos.
Assim, alguns estilos menos reconhecidos são renegados, podendo ser descaracterizados ou condenados ao abandono e esquecimento da sociedade. A categoria
estilística de arquitetura vernacular (ou rural) entra a fazer parte deste grupo desvalorizado. Este estilo é fruto da convergência dos conhecimentos técnicos construtivos de imigrantes, população local brasileira e a influência das arquiteturas
europeias. Dito isso, ressalta-se que tal tipologia arquitetônica desenvolveu algumas variações nos diversos Estados em que pode ser encontrada.
Parte desse problema de desvalorização se deve ao fato da não existência de documentação e situações de tombamento suficientes para que a população e os
profissionais possam individuar facilmente as características especificas do estilo,
bem como, suas variações peculiares regionais, fatores que dificultam assim a real
definição da arquitetura vernácula e a compreensão da importância da mesma
na história de um determinado grupo social. Nesse sentido, este trabalho tem
como objetivo específico a definição dos elementos constituintes da arquitetura
rural capixaba, que deixou grandes marcas nas zonas rurais do Espírito Santo,
posteriormente averiguando os principais fatores que contribuíram para origem e
formação do patrimônio arquitetônico vernacular no estado.
888
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Pretende-se nesta pesquisa, através da análise dos elementos e características
do estilo arquitetônico vernacular, desenvolvido no interior do estado do Espírito Santo ao longo da história, estabelecer diretrizes para formular uma definição
mais clara para esta arquitetura de modo a facilitar seu reconhecimento e aculturação pela sociedade. Contudo, cabe salientar que o trabalho está baseado em
levantamento e sistematização de informações obtidas através de documentos,
material iconográfico, entrevistas e levantamento de campo.
Por fim, pretende-se colaborar com o fortalecimento da preservação da arquitetura vernácula que traz nos seus traços simples uma carga histórica importante
para o interior do Espírito Santo, salvaguardando a memória de uma época, como
também lhe dando nova vida e reconhecimento as gerações futuras.

ARQUITETURA VERNACULAR DA EUROPA PARA O
ESPÍRITO SANTO
O Brasil é conhecido mundialmente pela sua heterogeneidade étnica cultural.
Basta-nos observar as populações presentes no país: indivíduos descendentes de
indígenas, africanos, europeus, entre outras regiões do globo. Está simples análise
consegue revelar quanto o território brasileiro tem sido influenciado por diferentes culturas, criando uma realidade e atualidade multicultural.
Do ponto de vista histórico, as primeiras populações que marcaram significativamente o Brasil são as tribos indígenas, que antes da descoberta das Américas,
ocupavam diferentes áreas brasileiras, desenvolvendo os próprios usos, culturas,
arquiteturas e crenças. Com a chegada dos primeiros Colonos, entre o fim de 1400
e os inícios de 1500, em terras americanas, começaram a comparecer as primeiras
misturas arquitetônicas, gerando novos estilos: colonial, jesuítico, franciscano, entre outros (BURY, 2006, pag.63).
Anos depois, primeiro no século XIX e depois no XX, uma onda de imigrantes europeus chegou ao Brasil à procura do sonho americano, trazendo características
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arquitetônicas alemãs e italianas (SILVEIRA, 2012, pag. 261). Essa heterogeneidade

se manifestaram também, chegando até ao modernismo, tendo maior aplicação e

étnica e cultural, citada anteriormente, reflete de forma incisiva nas represen-

precisão nos grandes centros urbanos (HERMANNY, 2009, pag. 17 a pag. 30).

tações da arquitetura brasileira, bem como na capixaba.
Para podermos observar a heterogeneidade arquitetônica do Espírito Santo, poPercebe-se apenas com uma simples observação que o conjunto de bens constitu-

demos citar três diferentes referências arquitetônicas presentes no Estado.

intes do Patrimônio Histórico do Espírito Santo é consistente, mas nem em todas
as situações, tais bens são tombados ou preservados. As grandes modificações

Em sentido Norte-Sul do Estado, pode-se começar pela Residência Virgilio Lam-

culturais, morfológicas, urbanísticas e arquitetônicas que aconteceram com o

bert, uma das primeiras casas construídas na cidade de Santa Teresa (1875), que

tempo, a significante influência dos estilos europeus e a inexistência de documen-

carrega as características construtivas típicas da cultura imigrante italiana, por ex-

tação totalmente abrangente e segura, não nos possibilitam conhecer plenamente

emplo, materiais como pedra e madeira, a técnica do pau-a-pique, telhado colo-

alguns dos aspectos originais do Espírito Santo (HERMANNY, 2009, pag. 17).

nial, entre outros.

Conhecer cada um dos sítios históricos do Espírito Santo pode significar
mergulhar no passado onde se revelam sonhos, esperanças, desafios.
Materializados e sustentados em pedra, barro, cal, tijolo, madeira,
ferro, vidro, eles são pontos luminosos. Conectados, não permitem
uma compreensão totalizante. Justapostos, não configuram uma
temporalidade histórica contínua. Sobrepostos, não conformam uma
estratigrafia de escrita espaço-temporal coerente. Não. Há muita
lacuna, muita ruptura, muita descontinuidade. Como a configuração
social e econômica do Espírito Santo, dominada pela diferença, o tecido
histórico e geográfico resultante da acumulação de ações e experiências
é fragmentado. Mas, luminosos, cada um deles possibilita um remontar
de partes de um híbrido quebra-cabeça. (HERMANNY, 2009, pag. 20).
Resumindo brevemente a história do Espírito Santo, podemos observar como
a formação de suas cidades é devida a diferentes culturas e acontecimentos,
começando pelas primeiras aldeias fundadas pelos ameríndios da região, seguidas pela fundação das primeiras fazendas durante o período do colonialismo. A
ação religiosa teve grande incidência no Estado por parte de padres jesuítas, franciscanos entre outros. Seguindo, a ação dos imigrantes europeus deixou marcas
decisivas, tendo maior destaque nos núcleos populacionais rurais. Vale ressaltar,
que contemporaneamente, os estilos europeus que se intercalaram nos séculos

Em contrapartida, é possível abordar uma tipologia de edificação diferente da anterior, a Igreja e Residência dos Reis Magos, localizada na Serra e fundada pelos
padres jesuítas, e importante centro de formação e catequese de nativos habitantes da região. O conjunto se diferencia do exemplo anterior por ser uma edificação com características opostas sendo constituído por uma volumetria maciça e
imponente, mais adapto ao uso da época.
Considerado um importante marco de Vitória, o Palácio de Anchieta localiza-se
no centro histórico da cidade de Vitória possui uma chave estilística voltada a destacar a magnificência não só da arquitetura como também do uso que teria ao
longo dos anos.
Através da análise das diversas fases históricas vividas pelos territórios brasileiros,
juntamente ao estudo de alguns exemplares de bens patrimoniais capixabas, é
possível comprovar e compreender o conceito de heterogeneidade da população.
Tendo em vista essa noção, torna-se mais fácil deduzir de que maneira e quais
culturas influenciaram o País.
Em contrapartida, tais estudos não são suficientes para realmente conceber a
motivação, segundo a qual, os bens patrimoniais brasileiros, pertencentes a estilos menores, sejam atualmente ainda renegados, em grande parte dos casos.
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Por essa razão, se faz necessário individualizar os fatores que desencadeiam tal

Desde os princípios da época colonial, o clima sempre foi uma forte condicionante

condição, pois somente a partir dos mesmos, será possível apurar as mais ade-

(MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 332, apud BRUAND, 2001), como também

quadas metodologias de preservação, adaptas aos estilos arquitetônicos menores

os instrumentos improvisados, os materiais locais e as tradições construtivas das

ou vernáculos.

populações locais. Tais elementos, juntamente as técnicas construtivas foram sen-

A DESVALORIZAÇÃO DO ESTILO MENOR
ARQUITETÔNICO
O desenvolvimento da região do Espírito Santo ocorreu de forma tardia, e, efetivamente, somente a partir do século XIX, contemporaneamente ao período de
decadência do Ouro em Minas Gerais. A região deve sua evolução a agricultura
de arroz, milho, feijão, cana de açúcar, e, em especial de café, principal produto
da região. A expansão desses cultivos, juntamente com a construção das estradas
que ligavam o Espírito Santo ao Rio De Janeiro e as Minas Gerais, favoreciam as

do aprimorados e em seguida adaptados formando novos estilos.
Aproximadamente no final do século XIX, novos imigrantes originários da Europa,
começaram a chegar às terras brasileiras a procura de uma nova vida e esperança.
Na época, a Europa passava por uma grave crise, doenças endêmicas, superpopulação e desemprego causado pela Revolução Industrial. Contemporaneamente,
o Brasil estava prestes a entrar em uma nova fase de sua história, já que o fim da
escravidão estava próximo. Por essa razão, os cafeicultores do País viam a chegada dos imigrantes europeus como uma fonte de mão de obra ideal para a substituição ao trabalho escravo, tanto que a política de imigração no período imperial

trocas de mercadorias e comércio entre os Estados (SILVEIRA, 2009, pag. 3 e 4).

e republicano deu início à concessão de terras para os imigrantes, funcionando

Com a oferta de trabalho aumentando nas lavouras, o Espírito Santo atraiu para

pag. 336 e 337, apud POSENATO, 1997).

seu território, antes famílias mineiras e fluminenses, e, em seguida, imigrantes
provenientes da Europa, constituindo assim as primeiras colônias (SILVEIRA; MO-

como um verdadeiro atrativo para os mesmos (MARUYAMA; FERNANDES, 2015,

Se começa também a inserir em suas arquiteturas elementos específicos e car-

RELATO, 2011, pag. 111).

acterísticos de sua própria região. É possível observar, por exemplo, como uma

O período colonial é considerado de grande importância para arquitetura geral e

gem italiana. É por essas razões que no Brasil, e, nesse caso no Espírito Santo, as

em específico, a de tipo rural brasileira e apresenta diversos elementos que até
hoje a caracterizam, e, portanto, constituem tradição. Esta época foi caracterizada
pela relação multicultural entre portugueses, indígenas e africanos, que deixou
marcas também nos dias atuais. A arquitetura colonial portuguesa, primeira a se
afirmar nas colônias brasileiras, com o tempo passou a sofrer a influência dos
processos construtivos africanos para construções ligeiras, construções de diversas formas de taipa leve, mais rápidas e que representavam uma solução adequada aos objetivos coloniais (MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 332).

casa de descendentes alemães tenha traços distintos de uma de família de oricaracterísticas arquitetônicas rurais variam de uma região para outra, em função
dos climas, materiais disponíveis, processos históricos de ocupação, adaptações
e associações entre as tradições construtivas de diferentes povos (MARUYAMA;
FERNANDES, 2015, pag. 334).
Na sociedade brasileira atual existe ainda a tendência à construção de edifícios ou
monumentos novos, e pouca propensão à preservação das antiguidades do País,
dando preferência, na maioria das vezes, à destruição ou abandono das mesmas.
Isso pode ser causado por diferentes fatores, que podem possuir raízes muito
antigas. Realmente, se pensarmos a época do colonialismo no Brasil, podemos ob-
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servar como os europeus já impuseram a hegemonia de seus pensamentos sobre

acterísticas dessas obras, que surgem de maneira informal, e que, mesmo assim,

as populações locais. Com o decorrer do tempo a propagação dessa ideologia con-

apresentam uma lógica própria (SILVEIRA, 2012, pag. 262).

tinuou aumentando, basta perceber a submissão dos ameríndios e escravos. Em
seguida, os imigrantes europeus que chegaram ao Brasil, trouxeram diferentes as-

Da mesma forma que a arquitetura vernácula é caracterizada na Carta de 1999,

pectos de suas culturas (arquitetura, comida, usos etc.) influenciando ainda mais o

a arquitetura rural capixaba se insere nesse meio, pelas suas peculiaridades. De

Novo País. Vale, porém, ressaltar que a união dessas culturas gerou o nascimento

fato, esta possui caráter irregular, porém seguindo uma própria lógica, se afir-

de estilos novos e adaptados às necessidades do novo ambiente, que muitos nem

mar em diferentes modalidades e características, por ser fruto da manifestação

reconhecem oficialmente, e que a maioria das vezes são considerados arquitetu-

da relação entre as diversas comunidades, o território e as influências culturais

ras sem importância histórica e cultural (TEIXEIRA, 2008, pag. 30 a 42).

por ela absorvida (TEIXEIRA, 2008, pag. 30 a 42). Ao mesmo tempo, a arquitetura
menor capixaba não possui somente caráter histórico, e, sim, reveste também um

Segundo o mesmo autor, cada país nasceu e evoluiu de formas e com influências

papel relevante no que se refere a contemporaneidade.

diversas, constituindo assim suas peculiaridades e criando uma heterogeneidade
de usos e culturas. Por isso, é necessário conscientizar a população sobre a im-

A percepção da história dos territórios e povos brasileiros nos demonstra como

portância de preservar a individualidade e autenticidade das próprias origens.

a arquitetura rural capixaba tenha absorvido o influxo de múltiplas culturas e circunstâncias históricas, fator que faz com que a mesma não possua característi-

O homem precisa desenvolver um olhar atencioso em relação aos diversos estilos

cas simples e facilmente reconhecíveis, dificultando sua real compreensão. Isso

que se manifestam em suas cidades, mesmo sendo de tipo simples e humilde,

nos leva à importância de estudar tais elementos associando-os a outros fatores,

pois da mesma forma que uma arquitetura maior e imponente é capaz de carre-

como clima, propriedades dos territórios, entre outros, para alcançar um entendi-

gar memórias históricas, os mesmos também podem desenvolver análogo papel

mento global e verídico sobre a formação do estilo aqui abordado.

(ICOMOS, 1999, pag. 1).
Esta dificuldade de análise, no que se refere ao reconhecimento do estilo arDentro desse contexto das arquiteturas menores, a arquitetura rural dos imi-

quitetônico vernáculo capixaba, aliado a carência de documentação sobre esta

grantes é considerada tal, por várias razões, como sua localização (geralmente

temática não possibilita a definição de adequadas diretrizes para a preservação

localizada em zonas rurais), pela sua simplicidade, pelo seu aspecto íntimo, e, pelo

desses bens patrimoniais. Basta pensar que mesmo a seguir a publicação da Carta

fato de muitas vezes terem sido completamente descaracterizadas, abandonadas

sobre o Patrimônio Vernáculo, o estilo rural capixaba ainda não atinge a visibili-

ou não preservadas adequadamente (TEIXEIRA, 2008, pag. 30 a 42).

dade adequada tanto por parte da população, como por parte dos profissionais e
da gestão pública.

O estilo rural capixaba começou a ganhar reconhecimento na área do patrimônio
histórico, quando em 1999, o ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e

Para uma compreensão mais abrangente das características da arquitetura menor

dos Sítios) redigiu a primeira Carta Sobre o Patrimônio Construído Vernáculo, para

capixaba, é essencial estudar as peculiaridades das culturas que tiveram maior in-

melhor conceituá-lo e caracterizá-lo. A Carta ressalta como o patrimônio construí-

fluência sobre o estilo.

do vernáculo reveste grande importância na memória da coletividade, e consiste
em um verdadeiro registro histórico dos países. Reconhece também diversas car894
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INFLUÊNCIAS ARQUITETÔNICAS CAPIXABA
O estudo das diversas culturas arquitetônicas que influenciaram a arquitetura
vernácula capixaba é essencial para compreender de que maneira estas contribuíram para sua formação, suas variações e eventualmente seus aspectos comuns. Neste sentido, os imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães,
são os responsáveis por deixarem as principais marcas na arquitetura vernácula
capixaba.

INFLUÊNCIA ITALIANA
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A casa era o volume principal, tanto devido às proporções quanto no
cuidado construtivo. Normalmente possuía mais de um pavimento.
No Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentavam: porão, ala
residencial com sala de visitas e quartos; sótão para depósito de cereais
e eventualmente servir de dormitório. A cozinha era um ambiente
separado, ligado a casa por corredor coberto. As instalações de apoio
ficavam junto a casa e cozinha, provendo os serviços de lavagem de
roupas, sanitários e forno. As edificações complementares completavam
o conjunto de espaços organizados, decorrentes das finalidades de
produção: abrigos para animais e implementos agrícolas, depósito para
cereais, forragem, lenha, oficinas (Ibidem). (MARUYAMA; FERNANDES,
pag.337 e 338, 2015).

A arquitetura de colonização italiana teve grande influência sobre a arquitetura

Em muitos casos, as moradias eram construídas elevadas do chão, sendo o sob-

rural brasileira. Interessante, é observar como os conhecimentos construtivos dos

rado, uma solução contra o ataque das feras da floresta, com as onças. O acesso

imigrantes italianos desenvolveram com o tempo nas novas terras. Não só apren-

a casa era feito utilizando uma escada transponível, que a noite era retirada. A

deram a utilizar materiais locais, como também desenvolveram diferentes conhe-

escolha dessa configuração era também ditada pelas características dos terrenos,

cimentos e técnicas de conforto ambiental aplicadas à região em que viviam. Em

que na grande parte dos casos eram íngremes, possibilitando assim, um melhor

suas edificações desfrutavam de elementos como a inércia térmica, a ventilação

aproveitamento do lote. Por outro lado, o posicionamento da moradia, elevado

natural e controle da insolação e sombreamento para alcançar o conforto ideal

do chão, proporcionava uma melhor visibilidade dos arredores, garantindo uma

em suas moradias (MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 337, apud POSENATO,

forma de acompanhar a rotina do sítio, e, também ser referência para os que pas-

2005).

savam pela estrada (SILVEIRA, 2010, pag.12).

Inicialmente, os imigrantes italianos construíam casas provisórias, dando priori-

Hoje em dia, observando as edificações rurais novas, como também as rema-

dade ao trabalho nas lavouras e não a arquitetura, utilizando palhoças taipa rústi-

nescentes da época, são possíveis constatar a permanência de alguns elementos

ca ou madeiras macias verdes rachadas de forma grosseira para as paredes e co-

característicos, como também a adaptação de outros as necessidades atuais. Por

bertura de palhas. Somente em seguida, iniciaram a realizar casas mais duráveis,

exemplo, permanecem a utilização do porão como depósito de cereais e equipa-

de pedras brutas, taipa simplificada, cobertura de tabuinhas rachadas. Com o pas-

mentos, a organização geral do conjunto de edificações no lote, com proximidade

sar do tempo, as edificações italianas começaram a ter um caráter mais efetivo,

entre residência, o abrigo de animais e edificações de suporte a produção (hoje,

tendo seus espaços organizados segundo as atividades do dia a dia. Em seus lotes

garagens de tratores e equipamentos agrícolas, oficinas, entre outros). Pelo con-

eram edificados diversos blocos: a casa, cozinha, instalações domésticas de apoio,

trário, algumas alterações que mais se adaptam aos usos atuais foram realizadas:

edificações complementares (MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 337).

a cozinha não é mais separada do corpo da residência; o sótão não é mais utilizado como depósito de cereais, e sim, para guardar objetos antigos; os banheiros
antes construídos distantes da casa, agora são parte integrante da moradia. At-
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ualmente são utilizados e aplicados também materiais de construção de produção

deira tornassem-se meros detalhes estéticos, sem função estrutural (MARUYAMA;

industrial (MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 338).

FERNANDES, 2015, pag. 338 a 340, apud VEIGA, 2014).

Da mesma forma que a cultura italiana influenciou de maneira significativa as ar-

Inicialmente, os imigrantes alemães seguiram o mesmo percurso dos italianos

quiteturas de seus imigrantes, podemos observar em seguida, as características

pelo que se refere ao fato que a casa era mantida distante da cozinha. Esta met-

da arquitetura dos descendentes alemães, com igual importância, para história

odologia era aplicada como medida preventiva contra incêndio. Sendo assim, a

capixaba e brasileira.

cozinha era uma edificação a parte simples, com telhado em duas águas, tendo

INFLUÊNCIA ALEMÃ
Os imigrantes alemães trouxeram para as terras brasileiras, com adaptações às

um espaço para cozinhar e outro para o consumo das refeições, separados por
uma parede em enxaimel, tabique de madeira ou corredor. Eventualmente era
prevista a construção de um porão abaixo da edificação, cuja função era servir
como depósito de lenhas (MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 338).

necessidades e recursos locais, uma característica marcante da colonização europeia, o enxaimel, que consiste na construção de paredes formadas por uma

Da mesma forma da cultura imigrante italiana, pode-se constatar que alguns ele-

estrutura de madeira, com peças dispostas verticalmente, horizontalmente e na

mentos alemães também se adaptaram as necessidades mais atuais, como tam-

diagonal, encaixadas umas nas outras, sem o uso de pregos, enquanto os espaços

bém absorveram a influência do convívio com outras culturas. Com o tempo as

vazios eram preenchidos normalmente com taipa ou tijolos (MARUYAMA; FER-

cozinhas foram agregadas às residências, mantendo suas características originais,

NANDES, 2015, pag. 338 e 339). Desta forma, a madeira fica aparente na fachada.

como o fato de serem amplas, arejadas, tendo visual para as propriedades e sendo equipadas com fogão e forno à lenha (para preparo de pães, bolachas e doces).

Vale ressaltar que, segundo Veiga (2014), o enxaimel deve ser considerado como

Característica das cozinhas alemãs é a presença de um compartimento específico

uma técnica construtiva, não um estilo. Na época da colonização alemã no Brasil

para despensa, onde são guardados alimentos, louças e utensílios culinários

já não se utilizava mais esse procedimento na Alemanha, devido à falta de madei-

(MARUYAMA; FERNANDES, 2015, pag. 340).

ra e modernização das técnicas de construção. Ao contrário, devido à fartura da
madeira nas terras brasileiras, os imigrantes adotaram novamente essa metod-

Apenas observando algumas analogias entre as culturas imigrantes italianas e

ologia de construção para suas residências, associando-o ao utilizo de tijolos como

alemãs, podemos observar como as trocas culturais propiciadas pelo contato en-

preenchimento.

tre diferentes culturas, que colonizaram as mesmas regiões, criaram características semelhantes entre as culturas dos mesmos.

Necessita-se aqui fazer uma observação: o enxaimel que pode ser visto nas edificações brasileiras, principalmente no Sul, nada mais é que uma técnica desenvolvida entre fins de 1970 e início dos anos de 1980, em Santa Catarina para atração

ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICOS

de turistas, ou seja, uma tendência arquitetônica que imitava o enxaimel, sem a

Na floresta que cobria a terras dos imigrantes, era possível encontrar os materiais

preocupação de seguir a técnica original, que fazia com que os encaixes de ma-

básicos para a construção de suas moradias: a madeira de lei para a estrutura,
pisos e esquadrias; os troncos finos e roliços para o gradeado das paredes; o cipó
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para amarar as paredes. Do solo era retirada a argila, usada nos vedos e reboco,

vendo não só o papel estrutural, quanto também estético, sendo que as mesmas

além do barro branco, a tabatinga, para a pintura final (MUNIZ, 2009, pag. 146).

ficam aparentes nas fachadas, dando um valor característico a obra (SILVEIRA,
2010, pag.13).

A casa é sempre levantada do solo cerca de meio a um metro para garantir o isolamento do pavimento térreo, que era de tabuas corridas, e para permitir o escoa-

Os mourões (pilares) eram recortados por machados ou facão em formato quadra-

mento das águas pluviais, proporcionando também a adaptação da construção

do de cerca de 20x20 cm, feitos por troncos de arvores com espessura de 30 a 40

aos desníveis do terreno, tornando desnecessário o trabalho de terraplanagem. O

cm de diâmetro que eram fixados na terra, verticalmente, nos quatro vértices da

espaço entre o piso da casa e o solo era também abrigo para animais domésticos

construção, dependendo do tamanho da casa, eram divididos em dois ou três os

e defesa contra animais selvagens (MUNIZ, 2009, pag. 149).

espaços laterais. Os mourões eram ligados entre si por vigas de madeira nas mesmas medidas de secção e nas mesmas dimensões de comprimento dos vão entre
os pilares (MUNIZ, 2009, pag. 147).

Figura 01 - Fachada de uma residência em estilo rural capixaba, Santa Teresa-ES.
Fonte: acervo Giulia Cappelletti, fevereiro 2017.

A estrutura das casas é construída utilizando a técnica de inserção de peças de

Figura 02 - Detalhe dos mourões (pilares) e vigas de madeira, Santa Teresa-ES.

madeira (pilares e vigas), na maioria dos casos de braúna, que acabam desenvol-

Fonte: acervo Giulia Cappelletti, fevereiro 2017.
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A alvenaria é normalmente composta por pau-a-pique (estuque) ou tijolos cerâmicos de tipo maciço. A terra utilizada para a produção do barro necessário para
essas técnicas construtivas era normalmente retirada dos locais próximos a edificação (Silveira, 2012, pag. 265).
Pelo que se refere a construção do piso (Figura 7 e 8), Silveira sugere que:
Os barrotes estruturais do piso se apoiam nos baldrames, em um
sistema de encaixe, e as tábuas são fixadas neles através de pregos. Os
espaçamentos entre os barrotes encontrado nas construções variam
entre 60 e 80 cm. O piso das residências é formado por um tabuado
corrido, apoiado sobre uma sequência de barrotes de madeira, colocado
em sentido contrário ao das tábuas. As tábuas do piso são simplesmente
encostadas umas nas outras, sem encaixes, em um sistema de juntas
secas. Em média, a largura das tábuas varia entre 20 e 30 cm. (Silveira,
2012, pag.270).
Pisos e esquadrias são característicos da obra por serem confeccionados utilizando madeira, principalmente de cedro. Na maioria das moradias em estilo rural
capixaba, pelo menos uma das fachadas é totalmente ou parcialmente ocupada
por uma varanda, também chamada alpendre. Neste âmbito, destacam-se as
colunas de sustentação do telhado e guarda-corpo em madeira, trabalhado, na
maioria dos exemplares, com motivos decorativos lineares, mesmo existindo alguns exemplos de entalhes diversificados (Silveira, 2010, pag.16).

Figura 03 - Vista principal de uma casa em estilo rural capixaba, Santa Teresa-ES.
Fonte: croqui elaborado por Giulia Cappelletti, outubro 2017.

A cobertura com telhas de madeira é de tradição trentina, onde recebe o nome de
scandoli, um sistema muito difundido no Espírito Santo pelos imigrantes italianos e alemães. Mais tarde esse sistema de cobertura foi substituído por telhas
francesas de argila, e também pelas telhas de folhas de flandres e de cimento. O
madeiramento do telhado, geralmente é em duas ou quatro águas, estruturado
de modo a permitir um espaço para um possível sótão (Muniz, 2009, pag. 151).
A casa do imigrante tem um programa especifico de habitação unifamiliar, a planta baixa varia de situação a situação. A planta mais comum é de tipo retangular,
porém em alguns casos, a esse corpo principal são adicionados outros volumes,
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geralmente na fachada principal. Dessa forma é possível encontrar variantes com

prevê a integração da cozinha com o espaço para consumo das refeições, e inclui

a planta em forma de L. A divisão interna das residências segue certo padrão

também uma despensa (Silveira, 2012, pag.263).

(Silveira, 2010, pag.15).

O espaço da casa do colono italiano era organizado basicamente em
dois blocos, um principal, onde se localizavam os dormitórios, uma
grande sala, uma estreita varanda; e outro, de menor importância
construtiva, mas de grande utilização funcional, destinado à cozinha e
à despensa. Ligando os dois blocos, um espaço coberto e semi-aberto
(Muniz, 2009, pag. 152).
Antigamente não era previsto um cômodo específico para o banheiro dentro de
casa, sendo que era construído um pequeno lavabo, posicionado mais distante
da casa. Por essa razão, a maioria das casas foi adaptada em seguida, adicionando esse novo ambiente a planta original. O mesmo acontece no caso da área
de serviço sendo que na época que não existia ainda água canalizada, as roupas
eram lavadas as beiras dos rios mais próximos. Da mesma forma, a inserção de
tubulações para a passagem de água e rede elétrica deve ser levada em consideração, no que ser refere à interferência contemporânea (Silveira, 2010, pag.16).
A individuação e análise das características da arquitetura rural capixaba possibilitam a percepção de como elementos aparentemente simples e sem valor, possam
verdadeiramente conferir uma identidade distinta a uma edificação, se identificando, assim, a arquitetura como símbolo cultural dos imigrantes para o estado
do Espírito Santo.

Fonte: croqui elaborado por Giulia Cappelletti, outubro 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Normalmente a entrada das casas é feita passando pelo alpendre, que por sua

Este trabalho possibilitou a compreensão e identificação da importância dos esti-

vez dá acesso à sala de estar. Esta serve também como corredor para os quartos,

los menores para o patrimônio histórico regional e nacional, bem como o recon-

sendo que cada casa geralmente possui mais que três dormitórios. A sala de estar

hecimento da complexidade dessa tipologia de bem patrimonial, e, das adequa-

comunica enfim com a cozinha, o cômodo como maiores dimensões e espaço,

das metodologias de intervenção para a preservação e o restauro das mesmas,

para permitir ventilação e funcionalidade ao dia a dia. Usualmente, este ambiente

sem promover a descaracterização das obras.

Figura 04 - Planta baixa de uma casa em estilo rural capixaba, Santa Teresa-ES.
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Primeiramente, foi desenvolvida uma análise sobre a caracterização e concei-

fatores que proporcionam tais alterações. Vale ressaltar, que tal manifestação

tuação do patrimônio histórico no Espírito Santo, onde foi possível identificar o

arquitetônica pode ser encontrada em diversas regiões do país demonstrando

caráter multicultural e multiétnico do Estado, e, entender de que maneira tais fa-

elementos comuns, e, ao mesmo tempo, algumas variações de região para região,

tores refletem na produção arquitetônica presente nas cidades capixabas. Contu-

fruto das diversas expressões culturais que povoam essa nação.

do, tal estudo se revela insuficiente para entender por que razões, a arquitetura
vernácula seja ainda renegada nos dias atuais.

Por outro lado, o estilo arquitetônico rural capixaba possui outra peculiaridade
importante, ou seja, a relação com seu entorno. De fato, os construtores foram

Seguidamente, foi elaborado um estudo sucinto sobre a história do Brasil, que

sim influenciados pelas diversas culturas citadas neste trabalho, mas ao mesmo

apresenta as diferentes culturas que influenciaram a história e o patrimônio bra-

tempo, adaptaram a construção e as características das edificações, ao contexto

sileiro. Através deste, é possível observar como haja presença de diversas variações

local, fazendo com que clima, materiais e outras condicionantes, ditassem deter-

arquitetônicas no contexto brasileiro, fator que explica o porquê do estilo rural

minadas decisões construtivas. De certa forma, tais traços construtivos expres-

capixaba ter desenvolvido um caráter tão próprio e irregular. Esta peculiaridade

sam a real essência do que a arquitetura pode se tornar em mãos do ser humano.

pode ser umas das razões que dificulta o reconhecimento desses bens por parte
de leigos, fazendo com que essas obras sejam tratadas como arquiteturas comuns

Através esse trabalho foi possível compreender como a arquitetura, seja ela famo-

e sem importância. Percebeu-se ao longo do trabalho, a carência de documen-

sa ou menor, pode ser testemunha dos acontecimentos históricos de uma socie-

tação e artigos que tratam de arquiteturas menores. A simples leitura da Carta

dade. É essencial que a população, entenda a importância da arquitetura vernácula

Sobre o Patrimônio Construído Vernáculo (1999) revela ser um documento insufi-

para a memória da sociedade atual e futura. Para que aconteça o reconhecimento

ciente para a consulta de profissionais da área patrimonial, pelo fato de não levar

desse estilo, é necessário que os profissionais da área patrimonial, pesquisem e

em conta a complexidade de aspectos que compõem essa tipologia arquitetônica.

documentem maiormente tais bens, de forma que a população e a gestão pública,

Mesmo assim, alguns trechos presentes na Carta, possibilitam a classificação do

possam ter o conhecimento necessário para a valorização dos mesmos.

estilo rural capixaba, na categoria de arquitetura vernácula.
Prosseguindo, foi realizada uma breve análise sobre as duas principais influências
que contribuíram a formação da arquitetura rural capixaba. Este estudo permitiu
conceber as peculiaridades construtivas das duas diferentes culturas, bem como
facilitar, em seguida, a compreensão de que o estilo menor capixaba possa ser
resultado da convergência das mesmas.
Em seguida, as consultas de artigos de referências, como os de Aline Vargas de
Silveira e de Maria Izabel Perini Muniz, possibilitaram a identificação das principais
características da arquitetura rural capixaba. Esta pesquisa ocasionou o reconhecimento das possíveis variações e metodologias construtivas, bem como os
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PLANO DE DESASTRES
DA FCRB - PESQUISAS
REALIZADAS E AÇÕES ATÉ
O MOMENTO

RESUMO

SOUSA, GABRIELA LÚCIO. (1); FERREIRA, MÁRCIA PINHEIRO. (2);
GONÇALVES, EDMAR MORAES. (3)

Palavras-chave: Museu Casa de Rui Barbosa; Plano de desastres; Gerenciamento de
riscos.

O artigo pretende mostrar as etapas realizadas até o momento para construção
do Plano de Desastres da FCRB, evidenciando o período atual relativo ao MCRB,
divisão da FCRB que preserva o acervo museológico e abriga grande parte do acervo
bibliográfico pertencente a Rui Barbosa. De posse do levantamento dos graus de
risco a que o MCRB está exposto, a conservadora de bens móveis da instituição
vem tabulando os dados fornecidos pelos núcleos de documentação e de educação
museológica do MCRB, a fim de valorar os bens do acervo da família Rui Barbosa
segundo critérios de singularidade, de recuperação ou de reposição em caso de
perdas ou danos.

1. Fundação Casa de Rui Barbosa. Museu Casa de Rui Barbosa
Rua São Clemente, 134, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
gabriela.luciio@gmail.com
2. Fundação Casa de Rui Barbosa. Museu Casa de Rui Barbosa
Rua São Clemente, 134, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
marcia@rb.gov.br
3. Fundação Casa de Rui Barbosa. Serviço de Preservação
Rua São Clemente, 134, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
ed@rb.gov.br

910

911

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Introdução
A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) é uma instituição pública vinculada ao
Ministério da Cultura que, além de manter, preservar e difundir o acervo do Museu Casa de Rui Barbosa (MCRB) e de seu jardim histórico, desenvolve pesquisa
e ensino que privilegia a divulgação da vida e obra de Rui Barbosa e seu contexto histórico e social, mas amplia esse escopo no desenvolvimento de pesquisa
e ensino em temas culturais e políticos contemporâneos. As atividades-meio da
FCRB são gerenciadas pela Coordenação Geral de Administração (CGA) e as atividades-fim distribuem-se entre o Centro de Pesquisa (CP) e o Centro de Memória
e Informação (CMI), este último responsável pela pesquisa e difusão dos acervos
que preserva. O CMI é a repartição responsável pela conservação, documentação,
educação patrimonial, pesquisa e acesso aos acervos museológicos, bibliográficos
e arquivísticos pessoais e institucionais, cuja segurança depende de planejamento
que previna ou minimize os efeitos tanto de desastres súbitos como de processos
graduais e cumulativos de degradação dos acervos (IBERMUSEUS; ICCROM, 2017,
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de Desastres para a Fundação Casa de Rui Barbosa, em que a autora deste artigo,
bolsista de pesquisa orientada por Edmar Moraes Gonçalves, avançou em adequação à legislação trabalhista e deixou o passo-a-passo para a constituição da
CIPA, formação dos brigadistas e das Equipes de Desastre (ED) e de Recuperação
de Desastres (ERD), entendendo, a partir da pesquisa empreendida, como produtivo um desmembramento das atribuições durante e após um sinistro. Por isso,
o Plano de Desastres em andamento na FCRB deve ultrapassar os limites usualmente praticados em planos de instituições de pequeno porte no que diz respeito
à segurança do trabalho e medicina do trabalho.
Para tal, o plano deverá incluir: medidas preventivas; uma lista das etapas a serem
seguidas em caso de um desastre; fontes de abastecimento de suprimentos e
serviços de assistência que possam ser necessários; procedimentos de resgate de
pessoas e acervos; definição de equipe de desastre e de equipe para posterior recuperação do acervo; e treinamento anual de todos os funcionários da instituição.
Por fim, cumpre distribuir cópias para o público fixo e para o público flutuante.

p.12). Por isso, a proposta de construção de um Plano de Desastres partiu do CMI,

Esse artigo, além de abordar etapas que antecedem a construção do plano e que

mas a comissão técnica, a quem compete coordenar os grupos de trabalho, deve

dizem respeito também à segurança física de seus funcionários e público corrente,

se compor de membros de toda a FCRB, a fim de que os bens históricos, os bens

apresenta as iniciativas da divisão MCRB quanto ao plano de salvamento de itens

administrativos e as pessoas estejam em foco na construção do plano.

do acervo museológico de Rui Barbosa.

Como parte dessas ações de planejamento, o cientista da conservação e consultor

O que antecede o plano de desastres

em gerenciamento de riscos para o patrimônio cultural José Luiz Pedersoli Junior
(CRQ 02100760 2ª região-MG) coordenou um grupo de trabalho intersetorial no
CMI e produziu o Relatório de Avaliação de Riscos para o acervo da Fundação Casa
de Rui Barbosa. Em 2013, a Prof. Dra. Milagros Vaillant Callol e o chefe do Serviço
de Preservação (SEP-CMI), Edmar Moraes Gonçalves, elaboraram o Pré-projeto de
Plano para Enfrentar Desastres, Catástrofes e Vandalismo no CMI-FCRB, que enfatizou
a prevenção de riscos biológicos aos acervos da Instituição. Com o apoio do CNPq,
o SEP vem desenvolvendo o projeto de iniciação científica Conservação Integrada:
implantação de programa de pesquisa no campo da deterioração dos acervos documentais que, em 2015, gerou o produto tecnológico intitulado Pré-Projeto de Plano
912

Compreender que um plano de desastres eficiente depende de uma política de
preservação é extremamente importante para o seu êxito. O Plano de Desastres
não é o pontapé inicial de uma política preservacionista. Ele depende de outros
fatores para existir. Alguns desses - como o plano de conservação preventiva, a
brigada de incêndio e uma equipe de salvaguarda que seja acionada após o sinistro - já são conhecidos e bastante difundidos. Porém, questões básicas de interação e desenvolvimento não devem ser deixadas de lado. Quantas pessoas nas
instituições se envolvem na criação de um plano de desastres? Quantas realmente
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sabem a função do plano de desastres? Qual é a função real de um plano de de-

Assim, um mês depois, a FCRB publicou em portaria a sua política de gestão de

sastres que não envolve os funcionários?

riscos[5] - englobando riscos orçamentários, riscos de imagem, riscos legais e riscos
operacionais - e determinando as atribuições[6] do novo Núcleo de Gestão de Riscos

Na FCRB, uma etapa importante foi cumprida preliminarmente: definir uma

(NGR-FCRB), cuja composição foi publicada a seguir[7], esta sim representativa de

comissão de criação e implementação do programa de qualidade de vida da

toda a Fundação, englobando todos os setores[8]. O NGR-FCRB é responsável por

Fundação Casa de Rui Barbosa[1], composta de sete membros, sendo cinco deles

desenvolver, orientar, implementar, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos

representantes das atividades-meio . O programa apelidado de QualiRui foi im-

da Fundação, bem como sugerir melhorias de gestão de riscos da FCRB. (BRASIL, 2017,

plantado[3] em 7 de março de 2016, com o objetivo de melhorar o bem-estar de

p. 3). Entretanto, caberá também ao NGR esclarecer os demais colaboradores

todos os servidores e colaboradores. O QualiRui organiza conversas e workshops

da FCRB sobre os riscos e a urgência da adaptação de estratégias padrão em

com profissionais de saúde laboral e colhe impressões dos funcionários sobre

emergências à realidade da Fundação, além de orientar na composição de duas

suas condições de operação em seu setor de trabalho. Essas políticas aproximam

equipes voltadas exclusivamente para a questão dos desastres e de sua recuper-

os funcionários, deixam claros os riscos que eles podem correr e iniciam um tra-

ação. Essas equipes, juntamente com os responsáveis pela segurança do trabalho,

balho continuado de interação e conhecimento dos diversos setores da instituição.

terão tempo e condições de conhecer a instituição e seus problemas, e dialogar

[2]

O segundo passo foi a criação da Comissão Técnica para elaborar um plano de
emergência e salvamento do acervo da FCRB em caso de sinistro[4], composta de
um membro e suplente de cada unidade responsável por acervo no CMI, além da
diretora do CMI e a engenheira da CGA, comissão que considerou a necessidade
de construção coletiva do plano, não a imposição de um plano. Aloísio Magalhães
dizia que só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece
(IBRAM, 2013, p. 8). Porém, não é cabível e nem sensato impor uma participação
indesejada. O funcionário não se sente parte de algo que ele é obrigado a participar. Esse processo também é uma construção, que demanda tempo e paciência, e
deve considerar políticas de segurança do trabalho que envolvam o maior número
possível de funcionários como veremos adiante.

[1]

Portaria FCRB nº 74, de 06 de outubro de 2015.

Das atividades-fim, compôs a comissão um representante de cada centro de
pesquisa; e das atividades-meio, compôs a comissão 3 servidores dos Recursos
Humanos, uma servidora do gabinete da presidência e uma servidora da tecnologia da
informação.
[2]

[3]

Portaria FCRB nº 15, de 07 de março de 2016.

[4]

Portaria FCRB nº 39, de 10 de abril de 2017.
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sobre eles. O Relatório de Avaliação de Riscos para o acervo da Fundação Casa de Rui
Barbosa de José Luiz Pedersoli Júnior mensura os riscos a que está submetida a Instituição. Esses riscos e as duas equipes, com distintas atribuições no plano, serão
abordados adiante. O número de brigadistas formados pelo Corpo de Bombeiros
deve se adequar à tabela de proporcionalidade ao quantitativo de funcionários e
pessoas circulantes na instituição, etapa que ainda deve ser cumprida.

Políticas de segurança no trabalho
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) é um serviço especializado em promover a saúde e proteger a integridade
do trabalhador no local de trabalho[9] (BRASIL, 2014, p. 1). As empresas privadas

[5]

Portaria FCRB nº48, de 03 de maio de 2017.

[6]

Idem.

[7]

Portaria FCRB nº62, de 31 de maio de 2017.

Compõem o NGR: 7 membros do CMI, 5 membros do CP, 6 membros da CGA e 5
membros de divisões ligadas diretamente à presidência da Fundação.
[8]

NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho.
[9]
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ou públicas que possuam funcionários regidos pela Consolidação das Leis do Tra-

adequado, colisões acidentais, vibrações, catástrofes naturais); criminosos; e a

balho (CLT) deverão manter o SESMT ativo e obedecer às Normas Regulamentado-

dissociação. Como é possível notar, os desastres lentos podem significar perda

ras (NR) da Lei de Insalubridade

de suporte e/ou perda de informações tanto quanto as perdas provocadas por

.

[10]

grandes catástrofes. A alguns desses agentes de degradação está exposta a FCRB
A equipe do SESMT pode contar com médico do trabalho, engenheiro de segu-

e nela, o MCRB. Para que esse plano seja eficiente e realmente aplicável à rotina

rança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e

da instituição, políticas de preservação contínua e de segurança do trabalho que

auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, mas, a depender da dimensão

envolvam funcionários de setores diferentes e seus acervos vem sendo obser-

das populações fixa e flutuante da instituição, há bem menos integrantes no SES-

vadas na construção do plano de emergência.

MT. Já a CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes
do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a

Para qualquer coleção, o risco de um desastre é uma combinação de riscos ambi-

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador

(BRASIL, 2014, p. 1).

entais, juntamente com a vulnerabilidade dos edifícios, dos sistemas mecânicos e

Assim como o SESMT, as empresas privadas ou públicas que possuam funcionári-

das coleções. Portanto, um estudo sobre os riscos presentes em toda a instituição

os regidos pela CLT deverão manter a CIPA ativa.

é a melhor forma de avaliar esses fatores. Os riscos a que a FCRB está exposta

[11]

Possíveis causas de sinistro na FCRB

foram calculados no Relatório de Avaliação de Riscos para o acervo da Fundação
Casa de Rui Barbosa, de José Luiz Pedersoli Júnior. Segundo Pedersoli, o acervo
apresentou oitenta e um riscos específicos, sendo que vinte riscos foram aponta-

As coleções museológica e bibliográfica e os acervos arquivísticos são vulneráveis

dos como potenciais para perda e dano de acervo. A partir do recorte desses vinte

a fenômenos naturais e agentes químicos ou biológicos que podem afetá-los não

riscos, três foram avaliados como de prioridade extrema e 10 de prioridade alta.

apenas em catástrofes, mas frequentemente em desastres lentos que levam à sua

Os riscos de prioridade extrema na FCRB são: incêndio de grandes proporções

destruição parcial ou total (Costain, 1998 apud CALLOL; GONÇALVES, 2013). Para

no Museu, degradação química das coleções em papel e rompimento da adutora

que os trabalhadores, nas instituições de memória, estejam preparados a este

sobre a qual está o museu-casa. Os riscos de prioridade alta na FCRB são: inex-

respeito, os riscos devem ser identificados e um programa de ações implemen-

istência de cópias de segurança (backup), incêndio no prédio sede, incêndio no

tado, contemplando a redução dos fatores de lenta degradação e o treinamen-

jardim histórico, queda de árvore, desligamento/aposentadoria de funcionários,

to para emergências de acordo com as prioridades apontadas pelo relatório de

alagamento - chuvas extremas, obsolescência de hardwares e softwares, furto de

riscos. Entre os principais agentes de destruição dos acervos em museus, arquivos

objetos em exposição no Museu, desgaste físico de livros e documentos e biode-

e bibliotecas, podemos citar: fogo; água; umidade inadequada (inclusive as os-

terioração das edificações históricas. E os oitenta e um riscos mensurados (Tabela

cilações excessivas, regulares ou repentinas); temperatura inadequada (inclusive

1) por ele são:

danos provocados pelo frio e pelo calor da climatização intermitente); excesso de
luz natural e/ou artificial e raios infravermelho e ultravioleta; pragas; exposição a
poluentes gasosos e partículas sólidas em suspensão; forças físicas (manejo in[10]

Lei nº 6.514, de 22/12/1977.

[11]

NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
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Os graus de prioridade neste caso dizem respeito à iminência dos riscos, não à

Prioridades

Riscos

BELO HORIZONTE

valoração dos acervos. A avaliação de riscos e a valoração do acervo são o primeiro passo para iniciar um plano de desastres. Mas qual é a importância desse

Catastrófica

plano? Segundo Beth Lindblon e Karen Motylewskt, “na maioria dos casos os riscos
Extrema

Alta

Média

Baixa

Total

podem ser reduzidos ou totalmente afastados por um programa abrangente e
sistemático de prevenção” (LINDBLOM; MOTYLEWSKT, 2001, p. 15), e visando a

Forças físicas

2

11

Criminosos

1

9

4

17
10

possibilidade de diminuir os riscos enumerados, esse projeto vem sendo desenvolvido.
Um plano ou planejamento de desastres é essencial para prevenir e afastar o estopim dos riscos. Solange Zuñiga afirma que:

Fogo

1

2

1

Água

1

1

5

1

8

Pragas

10

2

12

Poluentes

5

1

6

Luz e UV

3

2

5

Temperatura e UR
incorretas
UR incorreta

4

O plano deverá ser claro, simples e flexível. Nele deverão estar
assinalados todos os passos mencionados anteriormente, de tal
modo que seja de fácil execução. Deverá ser revisado e atualizado
periodicamente, dele sendo feitas inúmeras cópias para ampla
distribuição entre os funcionários. Entre os tópicos que deverão fazer
parte do plano, constam os vários telefones a quem recorrer em caso
de emergência, a lista de documentos que tem prioridade para ser
salvos, além de medidas a serem tomadas em caso de resposta e de
recuperação em caso de emergência (ZUÑIGA, 2002, p.72).
É importante ressaltar que existem muitos modelos de plano de emergência, que
apontam para diferentes soluções, mas Solange Zuniga reconhece que os planos

1
1

5

2

1

de emergência e prevenção de desastres que são construídos coletivamente gan-

8

Já Milagros Callol e Edmar Gonçalves determinam algumas categorias que não

ham mais adesão da população que o construiu.

podem ficar de fora dos grupos de trabalho para construção do plano.

Dissociação

3

6

1

Tabela 1 reunindo os 81 riscos específicos identificados para o acervo da FCRB. Fonte: Relatório de
Avaliação de Riscos para o acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa. Fonte: José Luiz Perdesoli.

918

10

Aconselha-se a formar um grupo de trabalho para executar esta tarefa,
na qual devem estar presentes representantes os responsáveis pelos
serviços de manutenção da Fundação, os responsáveis das coleções,
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coleções formam as próximas prioridades (CALLOL; GONÇALVES, 2013,
p.3)

As publicações de Solange Zuniga e de Milagros Callol apontam para medidas con-

A citação nos alerta que nenhum valor se impõe à vida, ainda que reconheçamos

vergentes entre si, que podem ser tomadas a partir da mensuração dos riscos ao

a relevância do patrimônio, em todos os seus aspectos, para uma sociedade e

acervo e às pessoas. Destas medidas, a redução dos riscos de degradação lenta já

sua sobrevivência identitária e simbólica. Reafirmada esta premissa elencamos

está em curso no CMI-FCRB, através das seguintes ações de rotina:

as categorias que devem ser priorizadas iniciando pelos arquivos correntes da

•

Serviço terceirizado contínuo em controle de pragas;

administração, seguido pelos catálogos e inventários podem ser resgatados, antes

•

Serviço terceirizado contínuo em vigilância no edifício-sede, no interior do

das coleções, a fim de garantir o protocolo institucional pós-desastre e os registros

museu-casa e no jardim histórico;

vitais ao funcionamento da Instituição. Entretanto, como o museu-casa se situa

•

Serviço terceirizado contínuo em limpeza e serviços gerais;

em extremo oposto ao edifício-sede da FCRB, dele separado em cerca de 95 met-

•

Serviço terceirizado contínuo em manutenção predial de todo o campus;

ros pelo jardim histórico de Rui Barbosa, os colaboradores lotados nesta divisão

•

Vistoria diária do circuito expositivo, empreendida pelos 11 servidores efeti-

podem assumir tarefas de socorro, salvados e fuga proporcionalmente maior em

•

vos lotados no MCRB;

bens históricos do que administrativos, visto que pouco arquivo corrente, inter-

E pesquisas em conservação e documentação dos acervos.

mediário e permanente nesta divisão se detém.

Ciente da urgência dos passos seguintes, o SEP já havia apresentado o pré-projeto de desastres, mas a conservação preventiva na FCRB ainda esbarrava em um
certo isolamento entre os setores, até que a ruptura do encanamento da torre de
água do sistema de ar condicionado central do edifício-sede da FCRB, em 2017,
subvertendo qualquer mensuração de risco, inundou as salas e atingiu cerca de
sete centenas de livros. O SEP agiu rápido, enquanto a perplexidade dos demais
setores tornou flagrante a falta de treinamento, de prioridades, de recursos materiais para emergências e de um plano com ações e equipes definidas. Sendo todas
estas medidas cooperativas, a comunidade da FCRB vem tentando se unir para elencar os recursos materiais, os recursos humanos, treinar brigadistas e construir
o Plano, convicta de que a
[...] primeira prioridade para qualquer desastre é a segurança humana.
A próxima consideração serão os registros vitais e equipamentos para
o funcionamento da instituição, tais como inventários, catálogos e
arquivos administrativos. O resgate e a reabilitação do edificio e das

Plano de salvamento de itens do acervo museológico
de Rui Barbosa
Um ataque cibernético impetrado em 2017 afetou o sistema de computadores
de diversas instituições públicas e privadas em todo o mundo e alertou a comunidade da FCRB quanto à necessidade de incluir os riscos cibernéticos em nosso
plano de emergência e prevenção contra desastres e de criar uma comissão responsável pelo programa de back ups, de substituição de equipamentos obsoletos e de atualizações de segurança dos softwares. O MCRB garantiu um assento
na Comissão de Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI),
pela Portaria nº 100 de 9/12/2016, e entregue em setembro de 2017, apontando
também para a necessidade de manutenção da rede elétrica da FCRB. Assim, o
PDTI fortaleceu o anteprojeto de troca da rede elétrica do MCRB e garantiu a prioridade à reforma elétrica da edificação oitocentista que permanece em uso não
apenas no circuito expositivo, mas também nas salas administrativas ocupadas
pelos núcleos de acervo, de educação e de gestão do museu.
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Todas essas salas compõem o complexo arquitetônico construído em 1850 e

tém vistorias diárias às condições do mobiliário e o SEP mantém a vistoria e o

reformado por Rui Barbosa, seu quarto proprietário, em 1895. Como museu-casa

monitoramento climático dos livros. Duas reformas realizadas no jardim histórico

aberto ao público desde 1930, a edificação teve reforma elétrica parcial em 1997 e

foram acompanhadas por empresas de arqueologia que processaram e higieni-

em 2008 foi trocada a rede elétrica da antiga cavalariça onde estão expostos qua-

zaram os itens coletados por prospecção, sendo, portanto, os itens mais recente-

tro dos carros do patrono – três carros de tração animal do século XIX (a Vitória,

mente incorporados ao Museu como acervo arqueológico que será catalogado[12].

o Cupê e um Landau) e um automóvel Benz do início do século XX – compostos

Cerca de 1800 fragmentos de cerâmicas diversas, vidro, dentes, ossos animais,

de metal, madeira, borracha, vidro e couro. Somente em 2018, o projeto de total

polímeros semissintéticos e conchas correspondem ao resultado do processa-

reforma e adequação da rede elétrica ao seu uso atual está sendo elaborado por

mento arqueológico de 2007. Já o processamento arqueológico de 2016 reuniu

empresa especializada. A equipe da Oficina de Manutenção do Museu solicitou

cerca de 6000 objetos cerâmicos em sua maioria, mas também metais de baixo

que o projeto em elaboração inclua a instalação de: um quadro de luz novo no

valor aquisitivo como ferraduras, aros, pregos, chaves e um talher de aço inox-

porão com 2 disjuntores para cada sala do Museu: um para luz e outro para tom-

idável; fragmentos de fichas de ônibus e brinquedos plásticos mais recentes; con-

adas; um quadro de 220v na oficina do Museu, a fim de evitar o uso de extensões

chas e ossos animais.

do quadro geral até o local; um quadro de distribuição de luz e tomadas na sala da
administração do Museu, que confira independência a um espaço arquitetônico

Poucos bens do acervo são preservados no edifício anexo ao Museu: no gabinete

fora do circuito expositivo da Casa, que possa ser usado durante o horário notur-

da diretoria do CP, está exposta uma escultura do acervo em metal e madeira; no

no do jardim, não apenas como administração, mas também como acolhimento

gabinete do CMI, uma pintura sobre tela; no quarto do forno, um item mobiliário

de convidados dos eventos noturnos ao ar livre.

de metal; e, dos demais bens expostos ou guardados em reserva técnica dentro
do MCRB, grande parte são os livros e objetos em madeira e materiais inorgâni-

Além da casa e jardim tombados pelo IPHAN, o acervo museológico é composto

cos como metal, vidro, cristal, pedra e cerâmica. Próximos às janelas, estão obje-

por cerca de 1550 objetos, muitos mobiliários, luminárias, utilitários e decorativos,

tos compostos destes materiais e também fibras naturais trançadas ou tecidas,

distribuídos em cinco coleções: a coleção de objetos que pertenceram a Rui Bar-

plumas, penas, couro e marfim dentro de armários fechados com chave. Portanto,

bosa, Maria Augusta Rui Barbosa e seus filhos, de maior valor histórico; objetos

qual o papel da equipe de museologia e conservação neste momento? Pode-se

que pertenceram à família de Rui Barbosa; objetos empregados na reconstituição

dizer que rever o que pode se aproximar das janelas ou ser transferido para os

de ambientes; objetos relacionados ao patrono; e objetos sem relação com Rui

armários de aço ou cofres corta-fogo, antes ocupados sem esse critério de segu-

Barbosa. Os demais bens pessoais são de indumentária, de adorno e toalete; obje-

rança contra desastres é uma das ações possíveis.

tos cerimoniais e comemorativos, numismática e medalhística, e um instrumento
musical, o piano alemão da marca C. Bechstein, do século XIX.

Para tal, o Núcleo de Análise e Conservação de Bens Móveis do MCRB mantém
um programa de segurança com ações preventivas em conservação; vistoria das

O acervo bibliográfico do patrono, com mais de 22.000 volumes do acervo bibliográfico de Rui Barbosa são preservados dentro das estantes originais, em exposição permanente no museu-casa, em caso de sinistro deve contar com uma
ação conjunta com os funcionários lotados na edificação histórica. O MCRB man-

922

[12]

Mais informações podem ser consultadas no Plano Museológico 2018-2021
Museu Casa de Rui Barbosa, disponível em: < http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/
handle/20.500.11997/783 >.
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condições de conservação existentes e laudos técnicos de estado de conservação;
co identificados; critérios de manuseio, armazenamento e trocas periódicas de
acondicionamento. Apesar de a legislação vigente determinar que “cada museu
deve dispor de um Programa de Segurança periodicamente testado para prevenir e neutralizar perigos” (Lei 11904/09), o MCRB integra uma instituição cujas
gestão dos contratos de serviço continuado de controle de pragas, de limpeza,
de manutenção predial, de alarme, de vigilância, de instalação e manutenção das
câmeras e equipamentos de monitoramento e do sistema contra incêndio; ao núcleo de preservação arquitetônica do CMI compete a redução da oscilação climática nas áreas mais críticas do museu casa, manutenção do equipamento de rede
elétrica, supervisão de projetos de ampliação de espaços de guarda e exposição;
ao SEP compete o programa de monitoramento dos dados climáticos, capturados por dataloggers, que podem ser analisados pelo museu e pelo próprio SEP,
este responsável pela conservação do acervo bibliográfico e de outras obras em
suporte papel de Rui Barbosa.
Portanto, dentro dos seus limites de atuação, o Programa de Segurança do MCRB
tem como objetivo geral garantir o acesso dos visitantes às coleções, mesmo podendo o público e o ambiente representarem grande parcela causadora da degradação de objetos. O MCRB tem como proposta evitar restaurações em uni-

BRASIL

praticados no gerenciamento de riscos e publicados no Plano de
Emergência e Prevenção de Desastres da FCRB; reduzir os riscos
de incêndio e consumo de energia; cobrar da FCRB a formação de
brigadistas e a regularidade da agenda de simulações de desastre;
contribuir para a formação continuada dos profissionais que atuam no
museu (RANGEL; FARIA; FERREIRA; CAVALINI, 2018)

medidas de mitigação adotadas para controle e/ou combate dos agentes de ris-

ações mais amplas de segurança competem a outros setores: à CGA compete a

/

Por fim, no âmbito do seu Programa de Segurança, o núcleo de análise e conservação dos bens móveis do MCRB elaborou uma planilha que, em conjunto,
seja preenchida pelas museólogas com os bens cujos valores histórico e simbólico sejam cruzados com as condições de restauração, reposição ou reprodução
em caso de desastre. A expectativa do núcleo é antecipar a valoração dos bens
móveis preservados na edificação oitocentista quanto aos parâmetros praticados
no gerenciamento de riscos, a fim de que uma tabela de salvados em caso de
sinistro (Tabelas 2 e 3, em fase de preenchimento) contemple as fugas com bens
administrativos, as fugas com bens de acervo e a embalagem emergencial de bens
irremovíveis no Plano de Emergência da FCRB em fase de construção. A equipe
do MCRB acredita que um modelo das tabelas abaixo apresentadas possa ser
adotado por todos os setores e divisões da FCRB que guardam acervo histórico e
bens administrativos, a fim de igualmente valorarem os bens quanto a critérios de
emergência, quando apenas conjuntos de categoria vermelha e amarela poderão
ser salvos.

dades do acervo preservando os vestígios de sua trajetória de uso até que técnicas
menos invasivas de desaceleração do processo de envelhecimento, investindo na
conservação preventiva dos conjuntos dos objetos. Segundo o Plano Museológico
do MCRB, esta proposta:
passa por evitar desastres: manter o controle físico de abertura
e fechamento de janelas de acordo com a incidência de luz solar;
reacondicionar as coleções segundo seus materiais constituintes, e
não tipologia, evitando proximidade dos materiais agressivos entre
si e garantindo tratamento diferenciado dos microclimas; inventariar
periodicamente as coleções; valorar o acervo segundo os parâmetros
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PRIORIDADE DE SALVAMENTO SEGUNDO O GRAU DE RISCO (GRANDE, MÉDIO E
PEQUENO PORTE)

MCRB - Museu Casa de Rui Barbosa
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FUGA OU CAPA PARA OS OBJETOS DO ACERVO MUSEOLÓGICO DE MAIOR
EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PORTAS DE
FUGA

ITENS A QUEM
RETIRAR RETIRA

ITENS A
COBRIR

QUEM
COBRE

Salvar o público interno e externo do edifício e do perímetro de segurança SEM
SEUS OBJETOS PESSOAIS

BAHIA
2.

3.

Salvar o público interno e externo COM seus objetos pessoais

O público interno DEVE SALVAR itens prioritários da administração no setor, segundo
a tabela: item-titular-suplente

4.

O público interno DEVE COBRIR itens prioritários que não se movem, segundo a
tabela: item – titular – suplente – local da capa

5.

O público interno DEVE SALVAR itens prioritários do acervo no setor, segundo a
tabela: item-titular-suplente

COPA
CORREDOR COZINHA

CATEGORIZAÇÃO DE FUNDOS OU OBJETOS OU CONJUNTOS
 VERMELHO: Coleções de grande valor cultural.
 AMARELO: Coleções de valor médio, mas insubstituíveis.
 VERDE: Recolha de uso frequente.
 AZUL: Coleção substituível.

926
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Cadeira
(séc. XVII)
– 49.784A
Conjunto
triplo Tiffany
de mesa
(Abajur) –
29.183A
Conjunto
triplo Tiffany
de mesa
(Mataborrão) –
29.425A
Conjunto
triplo Tiffany
de mesa
(Tinteiro) –
30.587A

928
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Caixa para
álbum –
29.359A
Cadeiraescada –
29.253A
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Cachepô
com
peanha –
49737A
FEDERAÇÃO Jarrões em
cloisoné –
29.332A

PRÓ-ALIADOS

Jarrões em
cloisoné –
29.333A
Perfumador
– 29.38A

Par de vasos
verdes
(Napoleão) –
49.734A
Par de vasos
verdes
(Napoleão) –
49.735A

Cadeira
de braços
(costura) –
29.234A

BUENOS
AIRES

Cadeira
de braços
(costura) –
49.757A
Estante de
partituras –
45.661A
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Abajur
Tiffany –
29.183A
Retrato em
porcelana –
29.37A

HAIA

Retrato
em tela –
48.729A
Pasta de
couro na
vitrine
(quebra
o vidro) –
29.393A
Abajur –
49.745A
Abajur –
49.744A

HABEAS
CORPUS

Abajur –
49.743A
Quadro
(Madona) –
86.1091A
Crucifixo –
49.788A

930

Cadeira de
braços –
30.558A
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ACERVO MUSEOLÓGICO DE MAIOR VALOR SEM SAÍDA – RESGUARDO PREVENTIVO
EM NOVO LOCAL
SALAS SEM
FUGA
DREYFUS

OBJETO

TRANSFERIR PARA

MOBILIÁRIO/
GAVETA

DISPENSA
MARIA
AUGUSTA
CIVILISTA
CÓDIGO CIVIL
CASAMENTO
CIVIL
JOÃO
BARBOSA
QUEDA DO
IMPÉRIO
QUESTÃO
RELIGIOSA
HALL
HALL DO
SOBRADO
SOBRADO

DEPÓSITO
DO PORÃO
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Tabela 2 e 3 relativos aos salvados em caso de sinistro (em preenchimento). Fonte: Museu Casa de

conveniente que os mesmos conheçam suas responsabilidades e, se possível, re-

Rui Barbosa, 2018.

alizem simulações de emergência. Várias cópias do plano devem ser mantidas

Paralelamente, neste ano de 2018, a divisão MCRB conquistou a substituição das
lâmpadas incandescentes bicudas leitosas das luminárias históricas, do século XIX
e do início do século XX, por lâmpadas LED de perfil semelhante – bicudas de tom
branco amarelado – que não emitem calor nem emitem quantidade relevante de
raios UV; não são compostas de metais pesados e reduzem o consumo elétrico e
a necessidade de manutenção, desde que sejam de boa qualidade de fabricação.
Em 2017, a oficina empreendeu a substituição dos interruptores e os bocais das
luminárias de mesa do acervo em exposição permanente, danificados pelo tempo
e pelo calor, evitando tanto a descaraterização como a produção de falso histórico

em diversos lugares, inclusive no exterior do edifício. Cada cópia do plano deverá
indicar um lugar em que se possa encontrar os outros exemplares.
É importante que o plano para enfrentar situações de desastres seja atualizado periodicamente. Os nomes, locais, telefones e os funcionários mudam; adquirem-se
novas coleções, ocorrem mudanças nos edifícios e se instalam novos equipamentos. Todas suas listas, incluindo a avaliação dos riscos, devem ser revisadas com
regularidade. Se o plano não se mantém completamente em dia, possivelmente
não será útil para tratar de uma situação de desastre de maneira efetiva.

nas luminárias, registrando e mapeando a localização de cada peça de reposição

A planificação de uma resposta a situações de desastre é essencial para que as

no laudo técnico.

instituições proporcionem a melhor proteção possível a suas coleções. O desastre

Ademais, a atuação de rotina da oficina de manutenção do museu garante que
nenhum equipamento de amperagem maior do que suporta o fio residencial é
plugado dentro da Casa até que a reforma de rede seja feita e todos os fios de calibre apenas residencial sejam removidos. Os extintores do Museu são vistoriados

pode acontecer a qualquer momento, em pequena ou grande escala; porém se
uma instituição está preparada, os danos podem ser evitados ou suas dimensões
podem ser diminuídas. Um plano de desastres deve ser considerado um documento vivo.

e a troca acompanhada anualmente pela oficina. A casa é cheia de portas e janelas

As prioridades quanto às coleções deverão também ser revistas caso seja

adequadas para fuga, mas de trincos complexos e nem todas ficam abertas du-

necessário. Um plano efetivo de resposta a situações de desastres assegura a sal-

rante o horário de visitação, por isso muito ainda há que se fazer quanto à revisão

vaguarda das coleções históricas de nossas instituições culturais. Cumpre reiterar

da museografia a fim de que a divisão encontre facilidade na fuga e proteção de

que o Plano de Desastres da FCRB procura expor três preocupações quanto a

salvados.

emergências e a prevenção de riscos: a integridade física das pessoas, a dinâmica

Considerações finais

administrativa da Fundação e o valor dos acervos.
Por fim, cabe lembrar os passos que integram a construção coletiva do Plano de

Independentemente do esforço que seja investido na criação do plano perfeito

Desastres acima explicitado: o mesmo só será possível com um esforço multiseto-

para enfrentar situações de desastre, este será em grande medida ineficaz se os

rial e multidisciplinar, uma reunião de interesses que, sem a simulação anual de

funcionários não o conhecerem, se estiver obsoleto, ou se o mesmo não puder ser

desastres e sem a regularidade nas revisões do Plano, não cumprirá sua função.

utilizado em uma situação de desastre.

A valoração do MCRB, ainda em construção, demonstrou a importância das ações
coletivas, visto que essa etapa só foi e está sendo possível graças à intrepidez da

Neste sentido, deverá ser feito um esforço concentrado para educar e treinar os

equipe e sua disposição na preservação desses bens.

funcionários e até os visitantes sobre procedimentos de urgência. Será também
932
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RESUMO
A conservação das edificações de valor cultural requer procedimentos técnicos
que facilitem as ações dos usuários. As atividades de inspeções e manutenções
preventivas, programadas e corretivas exigem protocolos básicos para atendimento
às necessidades da garantia funcional dos componentes e elementos construtivos e
artísticos assim como às condições financeiras do proprietário ou usuário. O CECI
iniciou as pesquisas sobre manutenções de edificações de valor cultural a partir de
2005, verificando, desde então, que os projetos de restauração de edificações de
valor cultural são rotineiramente dissociados das ações periódicas e contínuas de
manutenções. Observa-se que a ausência de parâmetros – detalhamentos técnicoconstrutivos e respectivas previsões de custos para implantação de componentes que
auxiliem nas manutenções, é uma prática que gera prejuízos aos cofres públicos e à
poupança privada. É inadmissível que os projetos de intervenções de conservação,
restauro, requalificações e outros não contemplem soluções técnicas que favoreçam
as manutenções prediais. É muito comum observar projetos desprovidos de
especificações e detalhes que assegurem a mais ampla acessibilidade às ações
periódicas e contínuas de inspeções e de manutenções. O planejamento mais
avançado tem que extrapolar as questões básicas e cotidianas comuns às planilhas
orçamentárias e aos cronogramas físico-financeiros dos projetos – recursos escassos
e pouco tempo (leia-se menor preço e menor prazo). É necessário se fazer previsões e
se estabelecer diretrizes que garantam a integridade da edificação após a ocupação,
assim como os recursos que foram investidos. Não se pode admitir que, decorridos
alguns anos das intervenções de preservação, muito tenha de ser refeito pela falta de
manutenções seja por descaso seja por custos elevados de mão-de-obra e de logística.
Propõe-se que as entidades de preservação estabeleçam e exijam o atendimento
de protocolos básicos para permitir ações eficazes de inspeções periódicas e de
manutenções nas edificações de valor cultural. As manutenções prediais iniciam na
fase de projeto. Apresentam-se dez protocolos básicos para orientar adequadamente
os profissionais nas exigências que cada edificação imponha às suas necessidades de
inspeções e manutenções.
Palavras-chave: conservação continuada; inspeções periódicas; manutenção.
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Introdução
Varrer os pisos, retirar poeiras de móveis, higienizar os banheiros, limpar o balcão da cozinha são tarefas diárias ou semanais que os usuários das edificações
dispensam para manutenção dos níveis de salubridade satisfatórios ao conforto e
à saúde. Também, eliminar goteiras, desentupir calhas e condutores, acabar com
focos de cupins e infiltrações em paredes e cobertas são tarefas comuns em casas e apartamentos. Entretanto, quando se trata de edificações de valor cultural,
particularmente aquelas sob égide de legislações específicas, a atitude mais usual
é colocar o ônus das ações corretivas sobre os órgãos de preservação – não se
pode mexer porque tem de ser o pessoal do IPHAN ou de tal e qual instituição.
Essa era, e ainda é, a desculpa de muitos. Ou, como é corriqueiro no Nordeste do
Brasil, criam-se fatos e situações para forçar liberações de recursos financeiros de
programas governamentais, inclusive até a interdição da edificação pela Defesa
Civil para pressionar ou acelerar decisões e “burocracias da política”. É lastimável...
Há mais de século, o inglês John Ruskin (1888, p. 185/186) afirmava: O princípio
dos tempos modernos ... é a de negligenciar edifícios em primeiro lugar, e restaurá-los
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O CECI iniciou as pesquisas sobre a ausência de práticas de manutenções em edificações de valor cultural a partir 2005[1], verificando que os projetos de intervenções em edificações históricas são rotineiramente dissociados de propostas
que garantam as ações periódicas e contínuas de manutenções. A ausência de
parâmetros que auxiliem as atividades de inspeções e manutenções – detalhamentos técnico-construtivos e respectivas previsões de custos para a conservação
continuada, é uma prática que gera prejuízos aos cofres públicos e à poupança
privada. Isto é inadmissível.
As pesquisas aplicadas do Curso de Gestão de Restauro[2] evidenciaram que as
condutas de manutenções devem ter início na fase da elaboração dos projetos.
Constatou-se que os projetos não contemplam soluções técnicas que favoreçam
as inspeções e manutenções prediais, contrariamente ao que já é uma prática
comum no âmbito da indústria construção civil. Observam-se nos projetos de
conservação, restauro e requalificações a ausência de especificações e detalhes
que assegurem as mínimas condições de acessibilidade às ações periódicas das
inspeções e manutenções[3].

depois. Cuide dos seus monumentos e você não precisará restaurá-los. Algumas folhas
de chumbo colocadas a tempo sobre o telhado, algumas varrições de folhas mortas
no curso das águas, irão salvar o telhado e as paredes da ruína (apud CABRAL, p 55,
2007).

A partir do Plano Diretor do Conjunto Franciscano de Olinda, numa ação de
parceria com a Fundação American Express, o World Monuments Fund, a Fundação
Maria Nóbrega. Disponível em: http://www.ceci-br.org/ceci/br/cooperacao/trabalhos/planodiretor.html. Acesso em: 14 abr. 2018.
[1]

década deste século; PAC das Cidades Históricas entre 2013–2018. Ações governa-

Realizadas em mais de uma década de viagens de estudos e visitas técnicas às
obras e aos serviços de restauração de edifícios históricos nas principais cidades
históricas do Nordeste e Sudeste, em planos de gestão da conservação e manutenção
para a Basílica de Nossa Senhora da Penha (2006), para o Teatro do Parque (2013), para
a Igreja de São José do Ribamar (2009–2014). Disponíveis na Biblioteca do CECI/Gestão
de Restauro, em meio físico e digital.

mentais, injetando recursos públicos de bilhões de dólares para intervenções de

[3]

A resposta ao nível do Poder Público favorece essas “negligências”, quando se
constata a disponibilização periódica de grandes somas de recursos financeiros
para a promoção de intervenções de restauro e requalificações. Assim foi com os
programas: Cidades Históricas, nas décadas de 1970/80; Monumenta, na primeira

médio e grande portes na área dos bens construídos de valor cultural. Lembrando
que a via de renúncias fiscais se encontra com as inscrições sempre abertas para
captação de recurso para projetos de preservação nos planos dos governos federal, estadual e municipal.
940

[2]

Os autores privilegiam a utilização do vocábulo manutenção (maintenance services)
e vez de zeladoria (janitorial services ou housekeeping) em razão de o primeiro ser
nacional e internacionalmente mais usado em documentos para a preservação desde
a Carta de Atenas (1931): “... uma manutenção regular e permanente, adequada a
assegurar a conservação dos edifícios.” Disponível em: http://www.patrimoniocultural. gov.
pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf. Último acesso: 14 abr. 2018.
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O CECI/Curso de Gestão de Restauro propõe dez protocolos básicos para adoção

de inspeções; fichas de execução de manutenções; lista/controle de almoxarifado

de conduta profissional para a conservação continuada das edificações de valor

(materiais, produtos e componentes para reposição continua, periódica e emer-

cultural.

gencial); lista de disponibilização de ferramentas e equipamentos (almoxarifado,

I. PROTOCOLOS BÁSICOS

se for o caso); lista/endereçário de mão-de-obra qualificada; fichas e planilhas de
cotações/orçamentos.

Apresentam-se dez protocolos básicos para orientar os profissionais

O PGM deve incluir um manual de procedimentos para a manutenção programa-

nas exigências que cada edificação impõe às necessidades de inspeções e ma-

da (preventiva) dos elementos dos componentes construtivos da edificação, abor-

nutenções. O objetivo é garantir a prevenção e a resolução de problemas, através

dando higienizações, limpezas, reparos, substituições. Ações como renovação

de boas práticas com a

de pinturas e impermeabilizações, limpeza das calhas, desinfestação de insetos,
troca de fios elétricos, limpezas caixa d’água, caixa de gordura e outras devem

padronização de procedimentos técnicos. Com isto esperam-se que os investi-

ser objeto de orientações práticas, objetivas. Esse manual deve agrupar as ações

mentos públicos e privados, aplicados nas intervenções, não se deteriorem pari

programadas de conservação, indicando o passo a passo do que deve ser feito e

et passu com o decaimento das edificações por falta de “pequenas-grandes” ações

do quando fazer cada ação preventiva para assegurar a preservação dos compo-

preventivas, corretivas e emergenciais ao longo do tempo.

nentes e garantir a sanidade dos sistemas construtivos.

Todos os projetos de intervenções de

Os protocolos de boas práticas da manutenção de edificações históricas fazem

pequeno, médio e grande portes devem

parte do conjunto de condutas para se executar as tarefas/rotinas da conservação

contemplar um Plano de Gestão da Ma-

predial de modo que se garantam, in tempore opus, sua preservação. Os protoco-

nutenção – PGM. O objetivo é garantir a

los são interativos e interdependentes, formando um ciclo de atividades para um

integridade da edificação e as metas cor-

horizonte temporal de dez anos, que pode ser um prazo aceitável de caducidade

respondem a realizar, tempestivamente,

do PGM na atualidade.

o monitoramento e o controle do estado
de conservação da edificação, através
das rotinas de inspeções periódicas e das

1. Ficha de Identificação de Danos – FID

ações de manutenções preventivas, cor-

A FID é um documento normalizado onde se registram anotações, esboços e

retivas e emergenciais. O PGM deve ser

imagens (unidades de informação) sobre os danos existentes nos componentes

um documento com linguagem simples

construtivos de uma edificação. O conjunto das FIDs corresponde aos registros

e direta, dimensionado em conteúdo proporcional aos níveis do tamanho da edi-

dos estudos/análises de cada componente construtivo e artístico que dá lastro à

ficação e das intervenções propostas. Deve conter os seguintes elementos na sua

modelagem do mapa de danos. É indispensável às futuras atividades de inspeções

forma básica: rotinas de inspeções periódicas; tabela-calendário das inspeções;

periódicas e manutenções preventivas. A FID apresenta-se como um formulário

manual de procedimentos de higienização, limpeza, reparos e substituições; fichas

(impressa ou em meio digital), com tamanho e formatação apropriados para pos-
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sibilitar o fácil manuseio e a rápida compreensão. É recomendável que seja pro-

rotas de inspeções/manutenções é uma conduta fundamental para o sucesso do

duzida em folha solta, que permita a operacionalizam em sistemas de verificação,

atendimento dos princípios mais avançados da conservação. São poucas as edifi-

classificação e ulteriores análises e produções de tabulações, relatórios, pesqui-

cações do passado, particularmente as do período Colonial que tem dispositivos

sas, mapas. No formato básico, uma FID deve conter os seguintes campos: identifi-

para permitir o acesso rápido e seguro aos intradorsos dos telhados e forros, aos

cação do componente ou elemento construtivo, numeração de classificação, data

sistemas de drenagens e proteção dos telhados, aos cumes das cúpulas e out-

da vistoria, denominação (caracterização) do dano, manifestação ou sintoma, cau-

ros locais de difícil acesso. Nesses casos, os projetos devem contemplar escadas,

sa, natureza, origem, agente, ilustrações (foto, desenho) e um campo para outras

alçapões, passarelas, pontos de apoio para linhas de vida, iluminação de trânsito

observações. Contempla também as sugestões de condutas e dos procedimentos

(sensores de movimentos) e outros detalhes (mecanismos) inteligentes, conforme

das intervenções profiláticas.

as necessidades de cada edificação. O projeto deve prever iluminação no desvão
do telhado, por exemplo, acionada por sensores de movimento, para possibilitar uma inspeção segura. Também, no mesmo exemplo, deve prever pranchas
metálicas ou de madeira móveis para permitir o trânsito sobre os barrotes da estrutura. Soluções simples e relativamente de baixo custo que facilitam as rotinas
de inspeções e manutenções periódicas previstas no PGM.

3. Rotinas de controle e monitoramento
Trata-se de um pequeno manual prático estabelecendo rotinas de inspeções e as
respectivas periodicidades, com a finalidade de monitorar quaisquer alterações
Fig. 2 – Mostra-se um Mapa de Danos composto por inúmeras FIDs. Na imagem, a FID do retábulo

nos elementos dos componentes construtivos de modo a acionar as providên-

do Senhor do Bonfim, na ilharga da Epístola da Igreja de São Pedro dos Clérigos (séc. XVIII).

cias necessárias às correções. O objetivo é a prevenção de danos, antecipando-se

“Restauração dos Bens Móveis e Integrados da Igreja de São Pedro dos Clérigos, Recife” – TINOCO,

tempestivamente aos problemas que, pela natureza das áreas, são identificados

OLIVEIRA et al, 2018 – ISBN 978-85-98747-22-4, n/p.

O conjunto das FIDs é um importante aide-mémoire do conservador quando na
pós-ocupação, um outro profissional tiver que analisar recorrências de danos ou
novas situações.

2. Rotas de Inspeções
O acesso aos componentes construtivos mais expostos às deteriorações, particularmente os localizados nas alturas, interiores e exteriores de telhados, forros,
cúpulas pode colocar em risco de danos a edificação históricas. Portanto, prover
944

no PGM como de risco. Nele devem ser estabelecidos a agenda-calendário das
rotinas diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais, anuais e decenais. Há
necessidade de um arquivo de Fichas de Inspeção e Monitoramento (FIMs), que
são formulários normalizados onde se registram as datas das inspeções anotando-se o estado de conservação dos elementos dos componentes construtivos.

4. Pessoal de manutenção
Sem mão-de-obra qualificada em ofícios e técnicas construtivas tradicionais da
construção não é possível garantir a integridade de componentes construtivos
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e artísticos de valor cultural quando sob intervenções de manutenções. Tarefas

mecanismos para acesso às inspeções e ações de reparos, substituições. Alguns

simples de preparo de argamassas tradicionais de cal e areia com a finalidade de

desses apetrechos não estão disponíveis no mercado da locação de equipamen-

reparar revestimentos históricos ou do leite de cal para caiações periódicas de

tos, como por exemplo: escadas telescópicas tipo cogumelo de 12m de extensão,

repinturas de paredes ficam comprometidas caso os operários responsáveis pela

pente-de-estucador, serrotes de 32” ou mais, guiermes[5] devem ser marcados no

execução não tenham habilidades. Situações mais complexas como substituição

PGM como de necessidade para as ações futuras.

de uma engra, o encachorramento de um espigão ou substituição parcial ou total
de uma asna de tesoura do tipo canga-de-porco podem acarretar prejuízos materiais e financeiros. O PGM deve destacar quais profissionais, a partir de um banco
de dados, para acionamento em casos de necessidades futuras[4].

5. Materiais tradicionais da construção

7. Diário de Obras ou Livro de Ocorrências
Assim como as FESs, as anotações no Diário de obras são consideradas fundamentais à memória dos serviços nas edificações históricas. É nesse documento que se
registram todos os atos e fatos ocorridos durante os serviços. Recomenda-se que
o Diário seja em manuscrito, com redação discursiva, registrando os feitos do dia

Estoques de materiais de reposição de difícil acesso no mercado devem ser manti-

a dia, podendo ser divididos em categorias para facilitar a leitura e as buscas: (a)

dos na edificação. Não se encontram com facilidade no mercado a cal hidratada e

anotações gerais, informando-se a data, as condições meteorológicas, inclusive

maturada no estado em pasta, areias efetivamente lavadas e secas, tijoleiras e tel-

umidade relativa do ar (UR) e temperatura; (b) discriminação e quantidade dos

has cerâmicas artesanais, ladrilhos hidráulicos, ripas de imbiriba e caibros roliços,

profissionais e operários, inclusive de empresas terceirizadas; (c) serviços inicia-

pregos e cravos forjados, pigmentos e outros materiais. A previsão dos materiais e

dos; (d) serviços em andamento; (e) serviços concluídos; (f) alterações de projeto,

respectivas especificações e quantidades devem ser destacados no projeto de in-

detalhes construtivos, soluções técnicas, especificações de materiais ou de encar-

tervenção ao nível do PGM. Intradorsos de telhados e forros podem abrigar lotes

gos; (g) espaço reservado à fiscalização e prepostos do Contratante. Outros reg-

de telhas e madeiras para reposições; desvãos sob escadarias podem guardar

istros devem ser feitos, tais como: (h) datas de início e de conclusão de cada item

materiais em baldes, sacos e caixas; outros ambientes para depósitos devem ser

ou etapa de serviço programado no cronograma físico, bem como os respectivos

apropriados para se manter um almoxarifado mínimo, disponível ao atendimento

arrazoados em caso de atrasos; (i) nomes de empresas e profissionais terceiriza-

básico das ações de manutenções corretivas emergências.

dos, caracterizando as respectivas atividades e encargos, com as datas de início

6. Equipamentos e mecanismos
Algumas das ações de manutenção exigem a disponibilidade de equipamentos e

e conclusão dos contratos, assim como os respectivos números de registros no
CREA ou CAU; (j) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos; (k)
períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, seja de caráter financeiro,
meteorológico ou arqueológico, seja por falhas em serviços de terceiros não su-

mecanismos para acessibilidade e execução de trabalhos específicos. Telhados,
cúpulas, vitrais, óculos, esculturas e tantos outros componentes construtivos e
artísticos externos e internos em grandes alturas necessitam de equipamentos e
Evidentemente que o endereço de residência deve ser privilegiado em face de as
alterações de números de telefone serem mais constantes.
[4]
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Corruptela de “Guilherme”. Corresponde a um tipo “instrumento de carpinteiro,
com que se fazem os ﬁletes das portas, junturas das tábuas, frisos, etc.” FIGUEIREDO,
Candido in Novo Diccionário da Língua Portuguesa. Vol. I, edição Livraria Clássica Editora,
Lisboa, 1913.
[5]
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jeitas à ingerência do responsável técnico, assim como por indefinições da fiscal-

gens fotográficas coladas[6]. Nela é indispensável os registros do como foi realiza-

ização ou dos prepostos do contratante.

do, por quem e quando o serviço, anotando-se também os materiais, ferramentas,

8. Ficha de Execução de Serviços – FES
É um formulário utilizado para o registro da execução dos trabalhos de conservação e restauro de modo a dar suporte às análises durante inspeções periódicas

equipamentos, produtos, fórmulas e proporções de soluções e misturas, acompanhado de imagens fotográficas, desenhos de detalhes (quando for o caso).

10. “Como conservado”

e manutenções preventivas (programadas). A FES é elaborada durante os serviços

Uma alusão ao termo as-built, um protocolo comum aos arquitetos e engenheiros

tendo por base a comparação dos registros nas especificações técnicas e nos en-

no âmbito do mercado imobiliário e dos demais ramos da construção civil. Ainda

cargos dos serviços, em associação com as FIDs, com o que está sendo efetiva-

sem uma denominação apropriada, o “como preservado” assemelha-se em quase

mente realizado. Ou seja, nela registra-se o que efetivamente é aplicado e exe-

tudo ao “como construído”[7], ou seja, todos os desenhos – plantas do projeto

cutado no componente construtivo, anotando-se os detalhes técnicos das ações

executivo (arquitetônico e complementares), são devidamente atualizados para

corretivas dos danos.

serem registradas as alterações que ocorreram durante a execução dos serviços.
Isto permitirá, junto com os demais protocolos aqui apresentados, o rápido ras-

Sem se ter uma memória segura do estado de conservação anterior de um com-

treamento de causas e origens de novos ou de recorrências de danos durante as

ponente construtivo e artístico, e das intervenções profiláticas realizadas, não há

inspeções/manutenções. Inclusive, as possíveis futuras alterações pós-ocupação

condições rápidas e seguras de o profissional conservador agir quando das res-

devem ser registradas em novas pranchas de desenhos. Tanto o ‘como preserva-

surgências de danos. Aliás, decorridos cinco, dez ou mais anos, sem ter à sua dis-

do”, do final das obras como as alterações posteriores devem ter os registros de

posição informações técnicas (FIDs e FESs), o conservador não terá noções quanto

responsabilidade técnica (ART, RRT), conforme classe do profissional encarregado

as manifestações dos danos, sem fazer (refazer) levantamentos, estudos e anális-

pelas alterações.

es.

9. Ficha de Execução de Manutenções – FEM
Durante a execução dos serviços de reparos programados preventivos ou
emergências deve ser preenchida a FEM para o registro dos serviços realizados.
Essa ficha é semelhante à FES, devendo após os trabalhos ficar junto às demais
FIDs, FESs e FIMs. Trata-se de um registro indispensável à memória das ações conservativas dos componentes da edificação. Assim como as FESs e FIMS devem ser
preenchidas a mão e serem ilustradas com desenho (esboços) e providas de ima-

948

A razão de privilegiar documentos manuscritos é que não estão sujeitos às
correções de outrem quando da digitalização das informações de campo. Os diários de
obras manuscritos, por exemplo, têm mais fé de ofício para dirimir dúvidas na judicialização
de conflitos que os digitalizados.
[6]

A norma técnica NBR 14645 regula o “as-built” no âmbito do Levantamento
Planialtimétrico e Cadastral de imóvel urbanizado com área de até 25 000 m2, para fins de
estudos, projetos e edificação. Disponível em: https://www.target.com.br/produtos/normastecnicas/27260/nbr14645-1-elaboracao-do-como-construido-as-built-para-edificacoes-parte1-levantamento-planialtimetrico-e-cadastral-de-imovel-urbanizado-com-area-ate-25-000-m
2-para-fins-de-estudos-projetos-e-edificacao-procedimento. Acesso em: 14 abr. 2018.
[7]
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estava a fresco; verificou-se que a Basílica está na rota de um ninhal de garças[10].
A partir desse dia, e até hoje, ficou estabelecida a rotina no PGM da Penha de
inspeções diárias nos telhados – naves central e laterais, galerias, capela mor e
sacristias. Desde então, quase diariamente são retirados sacos plásticos e restos
de aves e animais[11]. Devido as dimensões da Basílica, dois funcionários fazem o

1. Basílica de Nossa Senhora da Penha

percurso diário nos telhados, além das outras inspeções e ações de manutenções

As manutenções na Basílica de Nossa Senhora da Penha tiveram início ainda na

A Basílica da Penha já possuía rotas de inspeções e manutenções originais do

primeira etapa dos serviços de restauração, quando concluídos os telhados e ainda na fase das intervenções nos forros de estuque das naves laterais no ano de
2010 . Ocorreu que, no dia 29/julho/2010, quando parte do forro recém restau[8]

rado amanheceu, após chuvas intensas na madrugada, com uma grande mancha
de umidade. A inspeção no telhado constatou que uma das bocas dos drenos da
calha estava obstruída por um punhado de sacos plásticos. Também havia no leito
da calha uma cabeça de peixe bagre! As investigações constataram que as causas
da presença do objeto e dos restos de animal marinho era, o primeiro em razão
da feira diária que ocorre no entorno do Mercado de São José e da grande quantidade de camelôs que atuam ao redor da Basílica; ventos fortes na madrugada,
do tipo minitornado[9], haviam levado sacos plásticos que se encontravam pelas
ruas do entorno para os telhados; as chuvas carrearam alguns sacos que não fic-

previstas no PGM da Penha.

projeto realizado pelos franciscanos menores de Veneza na segunda metade do
século XIX[12]. Os intradorsos dos telhados e forros das naves, capela mor e sacristias com fácil e amplo acesso semelhantes às construções das catedrais medievais. Entretanto, os desvãos dos forros das galerias não possuíam rotas de acesso
para inspeções nos madeiramentos dos telhados e dos estuques, assim como não
havia iluminação. Outro ponto importante para manutenções periódicas, que não
existia, foi a construção de uma escada metálica fixa externa para acesso a imagem de N. Sra. da Penha no topo da cúpula à 42 metros de altura. O custo mensal da manutenção continuada da Basílica com mão-de-obra e material deu uma
média de R$ 3.280,00 ao mês no ano de 2017. Assim, há 18 anos, o compromisso
firmado a partir de 2007 com o BNDES/IPHAN-PE/FUNDARPE/Prefeitura do Reci-

aram presos nos ganchos de fixação das telhas cerâmicas para o leito da calha;
alguns passaram e desceram por um dos condutores; outros formaram um punhado (embolado) e tamparam a boca do tubo de queda; o resultado foi o transbordamento da calha e a inundação de uma área do forro. O segundo, a cabeça
de peixe, foi constatado que havia chegado ao telhado recentemente, pois ainda
Serviços com base no Plano de Conservação da Basílica da Penha foi elaborado
pelo CECI em 2006 – http://www.ceci-br.org/ceci/br/restauro/noticias/145-planoconservacao-basilica-penha.html. Acesso em: 16 abr. 2018.
[8]

Não é raro na Região Metropolitana do Recife a ocorrência desse tipo de ventania. Vejase um fato semelhante registrado em 2015: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/
cidades/geral/noticia/2015/03/01/banhistas-tomam-susto-com-mini-tornado-na-praia-depiedade-170334.php. Acesso em: 14 abr. 2018.
[9]
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A região urbana da Basílica fica na bacia do Rio Capibaribe que é uma grande
fonte de alimentos para esses pássaros.
[10]

Carcaças de ratos e guabirus são deixados por corujas e gaviões – aves de
rapinas urbanas que infestam as redondezas do Mercado de São José onde se encontra
a Basílica.
[11]

Segundo o Prof. Dr. Roberto Antônio Dantas de Araújo (UFPE/CECI): “O projeto
da Basílica da Penha apresenta-se tal qual um exercício escolar de composição
arquitetônica cujos modelos são duas obras do arquiteto renascentista Andréa
Palladio, respectivamente, as igrejas de San Giorgio Magiori (1566-1610) e Il Redentore
(1577-1592). Estas igrejas se situam em Veneza e expressam a arte deste autor em seu
amadurecimento.” – Relatório parcial de 18 de fevereiro de 2008, n/p, arquivos digital e
impresso na Biblioteca do CECI.
[12]
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fe/OI-Futuro[13] vem sendo cumprido para que não seja necessário fazer de novo

de restauração até janeiro de 2017 nenhuma ação de manutenção foi realizada

novos restauros.

na igreja. Tanto no projeto como nos documentos de aprovação das obras não
havia exigências protocolares de obrigações de manutenções exigidos pelo IPHAN/Monumenta-BID. Assim, nada se fez e os cupins infestaram os madeiramentos dos telhados e forros da igreja, goteiras sugiram na nave, sacristia, galerias,
consistório, leitos de calhas desgastaram-se acarretando diversas infiltrações nas
alvenarias, grampos metálicos de fixação das telhas oxidaram. Com o novo pároco, foi elaborado uma vistoria técnica para avaliação do estado de conservação e
elaboração de uma proposta de ações emergenciais de correções dos danos[15]. A
vistoria constatou inúmeros outros problemas na edificação, mas as intervenções
emergenciais ficaram restritas aos telhados, às desinfestações, à barreira química, revisão das calhas, pinturas das chapas metálicas dos encachorramentos das
tesouras dos telhados da nave e do consistório[16]. Tomaram-se providências para
dotar os intradorsos dos telhados com pranchas de madeira de lei para servir de
rotas de circulação sobre o madeiramento do forro de estuque (nave) e de madeira (galeria e consistório); adquiriu-se uma escada telescópica de 12m de extensão;
foram feitas aberturas (furos) ao nível do rés-do-chão nas alvenarias para injeções
periódicas de soluções biocidas para combate aos cupins de solo; reservam-se
em estoque de materiais tradicionais nos desvãos dos telhados – caibros roliços,

Fig. 03 – Execução de uma rota de inspeção no intradorso do forro na nave lateral esquerda da

ripas de imbiriba, telhas cerâmicas artesanais tipo capa-canal, além de centenas

Basílica da Penha para acessibilidade às inspeções e manutenções periódicas. Fonte: CECI, 2011.

de grampos para fixação de telhas.

2. A Igreja da Madre Deus
A sede da Paróquia de São Frei Pedro Gonçalves – Igreja da Madres Deus, localizada no bairro do Recife foi objeto de um grande projeto de restauro e requalificação
no período (1997/1998)

, que entrou em obras pelo Programa Monumenta/BID

[14]

no ano de 2003 estendendo-se até o início de 2008. Desde a entrega dos serviços
Entidades patrocinadoras dos projetos e das ações específicas da conservação e
do Restauro da Basílica.
[13]

Projeto do escritório Grau - Grupo de Arquitetura e Urbanismo. Disponível em:
http://graurb.blogspot.com.br/. Acesso em: 16 abr. 2018.
[14]

952

Elaborado pela empresa J. E. L. Tinoco Restauração ME que utilizou recursos
de um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado (DRONE) para inspecionar os panos de
telhados. O pároco, Pe. Rinaldo Pereira dos Santos, que também é responsável
por diversas igrejas em Recife e Olinda, como coordenador da interventoria nas
Irmandades pela Cúria Metropolitana, providenciou junto a estes autores que fossem
feitas vistorias em todas as igrejas sob sua responsabilidade.
[15]

Neste Trabalho, participou a aluna-bolsista do Curso de Gestão de Restauro,
arquiteta Cíntia Guedes da Silva, como responsável técnica das ações de conservação
dos componentes construtivos.
[16]
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gos, o diário de obras (alguns restringindo-se à um formulário padrão em folhas
encadernadas). Em nenhuma das visitas foi encontrado no canteiro o mapa de
danos ou os outros estudos e exames realizados por ocasião do projeto.[17]
Uma mudança de paradigma faz necessário e urgente junto às entidades de
preservação no país, assim como às unidades de ensino e aos técnicos especialistas em geral. Usar as consequentes elevações de custos/tempo nas fases de elaboração do projeto e na execução dos serviços para implementação dos protocolos
apresentados trata-se de argumentum ad verecundiam[18]. É urgente, urgentíssimo,
privilegiarem ações de conservação como se fez durante algum tempo no Brasil
quando o IPHAN “vivia na época das vacas magras”.[19]
Há necessidade de a Academia associar-se às ações das unidades do IPHAN e das
entidades estatuais e municipais de preservação para estudarem in profundis os
Fig. 4 – Alto risco de colapso numa calha da Igreja da Madre Deus pela quase obstrução da boca
do condutor (tudo de queda d’água), devido a um CD e uma bola. Fonte: CECI, set. 2017.

Foi elaborado e entregue um pequeno Manual de Manutenção, contendo uma
agenda-calendário de inspeções e manutenções preventivas. Também foi produzido durante os serviços e entregue ao final dos trabalhos o Diário de Obras com os
registros circunstanciados dos trabalhos realizados. Um arquivo com mais de uma
centena de imagens foi entregue em meio digital.

III. CONCLUSÕES
A validação de um PGM pode ocorrer quando atendido os protocolos ora apresentados, pois, caso contrário, pode se tornar em mais um volume no conjunto
de documentos elaborados para aprovação de um projeto executivo de conservação e restauro. Aliás é de causar indignação verificar, que nas centenas de visitas técnicas orientadas feitas durante as viagens de estudos do Curso de Gestão
de Restauro no período de 2003–2015, só em raros casos, que não totalizam os
dedos das mãos, encontravam-se no canteiro (no escritório das obras), o conjunto
das plantas do projeto executivo, as especificações técnicas e o caderno de encar954

procedimentos mais adequados à composição de um sistema de inspeções e manutenções periódicas. Neste sentido, as experiências do CECI, da Fundação Casa
Um exemplo marcante foi o projeto e obras de Restauração do Palácio do Campo
das Princesas, elaborado pelo escritório de arquitetura GRAU - Grupo de Arquitetura
e Urbanismo e pelo atelier de GRIFO – Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais,
aprovado pelo IPHAN/PE e FUNDARPE, executado pela Velatura Restaurações Ltda,
com patrocínio das empresas OI, FIAT, Bradesco, Construtora Odebrecht, Banco
Pactual e Chesf. Segundo o arquiteto Ronaldo L’Amour da GRAU, os volumes do projeto
executivo totalizaram um pouco mais de 60 quilos de papeis (textos e plantas). Durante
as visitas dos alunos da 13ª edição do Curso de Gestão de Restauro, em maio/2013,
ao ser perguntado ao responsável das obras pelos documentos do projeto executivo,
apenas algumas plantas do restauro (baixas e cortes) estavam disponíveis para serem
mostradas. O arquiteto residente que acompanhou o grupo de alunos desconhecia
a existência do conjunto completo do projeto no caneiro. Já as principais plantas dos
projetos complementares estavam disponíveis junto aos encarregados das empresas
subcontratadas.
[17]

[18]

Argumento para vergonha, falácia.

Assertiva usada com frequência nas décadas de 1960/1970 por um José Ferrão
Castelo Branco (IPHAN-PE), Fernando Machado Leal (IPHAN-BA), Roberto Lacerda
(IPHAN-MG). Testemunho de vista do autor.
[19]
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na criação de outros protocolos e no aprimoramento dos existentes.
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RESUMO
A geometria dos edifícios, a configuração de espacialidades e as relações
estabelecidas entre eles são instrumentos utilizados por arquitetos para organizar
espaços e elementos construídos. A composição arquitetônica diz respeito ao arranjo
harmônico entre as partes de uma edificação. Conhecê-la amplia o entendimento do
edifício, bem como das ações projetuais do arquiteto. Este artigo é resultado de uma
pesquisa vinculada ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo,
que investiga a composição arquitetônica do edifício sede da Prefeitura Municipal
de Curitiba – Palácio 29 de março, um exemplar da arquitetura moderna da cidade.
Por meio da metodologia desenvolvida por Clark e Pause, aborda 11 categorias de
análise, que são utilizadas para compreender a composição arquitetônica daquele
edifício. Diagramas relativos a cada categoria são apresentados como resultados das
análises e textos apoiam a compreensão de cada item. Por fim, a comparação entre
os resultados obtidos consolida o entendimento da composição do edifício e aponta
os aspectos predominantes.
Palavras-chave: Composição; Arquitetura Moderna; Análise; Prefeitura Municipal;
Curitiba, Diagrama.
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1. INTRODUÇÃO
O entendimento de projetos de arquitetura, sob o ponto de vista do arquiteto e
urbanista, implica a necessidade de articulação de diversos conhecimentos. Desde
a compreensão dos aspectos históricos e contextuais ao conhecimento detalhado
dos edifícios, cada subárea da Arquitetura contribui para ampliar o rol de dados e
informações que, confrontadas umas com as outras, possibilitam análises cruzadas e ampliação do conhecimento.
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo possui uma linha de
pesquisa intitulada Arquitetura Moderna em Curitiba, cujo objetivo é inventariar
e compreender a arquitetura moderna da cidade. Ao englobar estudos de diferentes áreas de Arquitetura e Urbanismo, visa compreender o assunto de modo
amplo, abrangente e sistêmico, considerando diversas áreas de conhecimento.
No que diz respeito aos edifícios, naquilo em que eles influenciam a configuração
da paisagem urbana e de circulação de pedestres e automóveis, os estímulos sensoriais proporcionados pelo ambiente construído e as composições arquitetônicas nos espaços urbanos interferem nas respostas humanas (REIS; LAY, 2006).
Com isto em consideração, o entendimento do aspecto compositivo dos edifícios
integra um conjunto de dados que trazem elementos para análises que caracterizem os espaços urbanos.
Composição arquitetônica é um termo oriundo da École de Beaux-Arts. A composição pressupõe um arranjo harmônico entre as partes, em que a ordem diz
respeito a como cada parte está adequadamente disposta com relação às demais
(CHING, 2013). Ainda hoje ele é utilizado pela comunidade de arquitetos, porém
com significado enriquecido.
A geometria dos edifícios, a configuração de espacialidades e as relações estabelecidas entre eles são instrumentos utilizados por arquitetos para organizar espaços
e elementos construídos. Biselli (2014) explica que a composição arquitetônica
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se configura como uma ferramenta de organização espacial, em que o arquiteto arranja formas e espaços com intenção projetual. Seu estudo considera que,
ao longo da história, identificam-se diversas terminologias que, conceitualmente,
se referem à ideia de partido arquitetônico, ficando evidente, na modernidade, a
relação disposição – composição – partido.
Conhecer os princípios de composição de uma obra possibilita deduzir e explorar intenções projetuais e, consequentemente, conhecer melhor o projeto arquitetônico.
Tais princípios incluem-se na estética formal, que é uma das áreas da estética
empírica, e “trata das características físicas da composição arquitetônica, de sua
estrutura formal e de sua percepção visual” (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2014). Proceder um estudo à luz dessa área de conhecimento pressupõe analisar formas e
suas relações de composição.
Sobre o reconhecimento das formas – elementos presentes na composição –
Ching (2013) contribui com fundamentos para esta pesquisa, ao apresentar os
elementos primários da forma e suas derivações por meio de transformações. Ele
descreve processos de transformação, as relações entre forma e espaço, as estruturas de organização de formas no espaço e princípios adicionais que podem criar
ordem em uma composição arquitetônica.
No que tange os aspectos compositivos, autores contemporâneos aparecem
como referência bibliográfica em disciplinas de Projeto Arquitetônico e apresentam abordagens e métodos de análise distintos. Tais aspectos têm sido considerados para o entendimento de ideias arquetípicas que possam colaborar para a
organização das formas arquitetônicas (CLARK; PAUSE, 1997); a avaliação da qualidade de projetos arquitetônicos, sob o ponto de vista da percepção e da cognição
(REIS; LAY, 2006); a avaliação estética (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2014), como ponto
de partida para o entendimento de movimentos arquitetônicos (SANVITTO, 1994);
a avaliação do papel da forma arquitetônica na vitalidade urbana (NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012).
961
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O conceito de composição arquitetônica presente na tradição acadêmica relacio-

Para a realização desta pesquisa foi identificou-se um exemplar de arquitetura

na-se a aspectos sintáticos, referentes à ordem ou às disposições, portanto atem-

relevante para a cidade. Após esta escolha, foi levantado o projeto do edifício da

porais, e mostram pontos de contato com a prática projetual (SANVITTO, 1994).

sede da Prefeitura Municipal de Curitiba – Palácio 29 de Março. Para desenvolver

Conhecer os aspectos compositivos de uma obra contribui, portanto, para o en-

o estudo foi necessário escolher as categorias de análise sobre aspectos composi-

tendimento do pensamento intrínseco presente no projeto arquitetônico.

tivos e definir as estratégias de produção gráfica para a representação de análises
arquitetônicas.

Clark e Pause (1997) surgem como referência recorrente, por apresentarem um
método para analisar os aspectos compositivos de obras, tendo como foco de
análise a investigação das peculiaridades formais e das espacialidades dos edifícios, de acordo com critérios que contribuem para sua compreensão, as denominadas ideias geradoras. A análise compositiva de edifícios foi extensivamente realizada pelos autores, na tentativa de identificar similaridades e diferenças entre
88 construções consideradas referência na área. Ao final da pesquisa, o estudo
indicou categorias compositivas que foram identificadas, as quais, por isso, podem ser utilizadas em análises de objetos arquitetônicos. Tal método e categorias fundamentaram a pesquisa aqui apresentada. Segundo os mesmos autores, o
método contribui para revelar uma ideia arquitetônica. Mostra-se, pois, adequado
para análises atemporais.
Para representar suas análises, os citados autores utilizam amplamente diagramas que, conforme Ribeiro e Masini (2014), apresentam a essência das edificações no aspecto da composição espacial e dos objetos arquitetônicos. Eles
também mostram a relevância das técnicas de representação para o reconhecimento da arquitetura; discutem os conceitos de análise e síntese no estudo do
projeto arquitetônico; consideram a síntese gráfica, geralmente representada por
diagramas e esquemas, importantes instrumentos para comunicar conceitos.
Assim como o método descrito por Clark e Pause (1997), seus diagramas servem
como referencial gráfico para a produção das explicações sínteses das análises
que foram realizadas.

2.1 A Sede da Prefeitura Municipal de Curitiba –
Palácio 29 de Março
O Palácio 29 de Março é a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba e teve sua
construção finalizada em 1961. Está localizado na Avenida Cândido de Abreu, o
eixo do Centro Cívico da cidade. Os principais elementos da Avenida Cândido de
Abreu, imersos em suas características, formam um conjunto historicamente marcado por sua importância e influência na capital paranaense. Lá se encontram
presentes diversos edifícios institucionais, inclusive o objeto deste estudo.
Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999), institucional significa “associação
de organização de caráter social, educacional, religioso, filantrópico, etc.”, deste
modo, afirma-se que um edifício de porte institucional assume a condição de edificação para a sociedade. Complementa-se que um projeto de caráter institucional
possui “estrutura decorrente de necessidade sociais básicas, com caráter de relativa permanência, e identificável pelo valor de seus códigos de conduta, alguns
deles expressos em leis; instituto” (DICIONÁRIO AURÉLIO, 1999). Institucional é
também um adjetivo de dois gêneros, o qual é entendido como um método organizacional presente em todas as sociedades, nas quais ele é moldado a partir de
necessidades e características exclusivas. Uma instituição revela, como principal
funcionalidade, o estabelecimento de regras formais que os usuários devem seguir, delimitando o comportamento das pessoas como forma de complemento do
senso moral de cada indivíduo.

2. DESENVOLVIMENTO
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Um edifício institucional necessita de estratégias compositivas que possam atender

vos. As categorias de análise propostas por eles são: relação entre planta e corte,

sua funcionalidade. Quesitos que interagem com as articulações de fluxos, tecno-

relação entre unidade e conjunto, relação entre os elementos repetidos e os sin-

logias construtivas disponíveis e entorno imediato precisam ser atendidos para

gulares, adições e subtrações, relações de simetria e equilíbrio, geometria, posição

que sua existência faça sentido na cidade e no local onde está inserido. A principal

relativa das partes, progressões e reduções.

singularidade de um edifício institucional é, portanto, atender a sociedade e estar
disponível a ela de maneira eficaz.

Com relação à estrutura, fazem a verificação de seu caráter e distribuição. Este
aspecto engloba o cerne de toda e qualquer edificação. A estrutura é entendida

O Palácio 29 de Março é um edifício modernista desenvolvido pelo arquiteto

como embasamento e pode possuir caráter colunar, plano ou misto. É represen-

Rubens Meister (1922-2009), considerado um dos profissionais de Curitiba mais

tada em uma análise gráfica, em um diagrama, com informações em diferentes

criativos da primeira metade dos anos 50 que iniciaram o processo de modern-

pesos gráficos, que reforçam a informação principal da análise.

ização na cidade (DUDEQUE, 2001). Portanto, a relevante autoria, o fato de ser
um edifício institucional importante para a vida da cidade e ter uma localização

A luz natural foi objeto de análise acerca da maneira como entra no edifício. Ela

estratégica, justificam a escolha deste edifício para o estudo.

se configura através do direcionamento com que penetra o espaço. As análises

2.2 O método de Clark e Pause para análise da
composição arquitetônica
Composição é um substantivo feminino cujo principal significado refere-se à organização de elementos que possam formar algo como um todo. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi essencial compreender tanto as categorias de análise
compositiva em arquitetura, segundo os autores escolhidos como base, quanto
a maneira como o desenho é usado como instrumento de comunicação. Clark e
Pause (1997) estabeleceram padrões gráficos que pudessem agrupar ou segregar
elementos em obras arquitetônicas, a partir de indagações preestabelecidas, por
exemplo, os sistemas estruturais existentes nos projetos, a influência que as aberturas exercem na edificação, os meios de articular a circulação com os âmbitos
de permanência. Sua abordagem engloba arquitetos, obras e períodos distintos,
podendo ser aplicada às categorias desenvolvidas. A princípio, qualquer obra arquitetônica pode se enquadrar em seu método.
Os referidos autores, para concretizar suas análises, dividem seu estudo em
grandes temas: aspectos funcionais; construtivos (estrutura); estéticos; compositi-

964

são apresentadas predominantemente em cortes e representadas com traços hierarquizados que demonstram, através de indicações por flechas, onde este elemento natural intervém no projeto.
Massa é entendida como a imagem de um edifício em geral. Por vezes ela apresenta, de maneira simplificada, a silhueta do projeto como um todo. Estabelece
as noções tridimensionais da edificação e demonstra o edifício inteiro, através
de traçados mais finos ou mais grossos, transmite a característica principal a ser
analisada neste quesito. Possui estratégias de representação que mostram as peculiaridades do projeto arquitetônico.
Outro norteador importante é a relação entre planta e corte – ou elevação – que se
refere à comparação entre essas representações. Este elemento de análise é usado para a compreensão volumétrica e espacial de uma edificação. Esses gráficos
amplia a legibilidade do projeto estudado, pois cada edificação recebe uma representação específica que reforça as semelhanças entre os métodos de configuração da obra. A importância desses desenhos é consequência da ampla visão do
projeto que eles proporcionam, em nível abstrato. Segundo Clark e Pause (1997),
as configurações elaboradas a partir de uma planta, de uma elevação ou de um
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corte podem influenciar as configurações dos demais, como aspectos de igual-

as distinções entre um e outro, Clark e Pause (1997). A relação entre esses ele-

dade, semelhança, proporção, diferença ou oposição.

mentos facilita a informação, que faz perceber a força da estrutura, da massa, das
unidades em relação ao conjunto, da planta em relação ao corte, da geometria, da

Outra relação está no vínculo entre a circulação e o espaço de uso. Essa associação

simetria e do equilíbrio.

possui como principal finalidade definir e organizar as funções de determinada
edificação. As decisões de projeto tomadas nessa etapa implicam a delimitação

A relação entre o repetitivo e o singular refere-se diretamente à essência das

do caráter dos espaços, por exemplo, separando a circulação do espaço privado.

formas e de suas relações. As análises da bibliografia seguida nessa pesquisa

A área útil pode assumir um padrão especifico que varia geralmente entre cen-

mostram, com olhar rígido e geométrico, as formas que compõem os projetos es-

tral, linear ou agrupado. Os âmbitos de permanência e as articulações adotadas

tudados, destacando quais se repetem, quais são únicas e a maneira como foram

na movimentação em um projeto são definidos neste aspecto. Em uma análise

dispostas, formando uma composição.

gráfica, tais elementos são representados através do destaque de ambientes de
permanência. Utilizam-se flechas para indicar o percurso de transição, as quais

A simetria e o equilíbrio são compreendidos como a proporção dos pesos distribuí-

são ressaltadas com traços mais grossos quando se trata de circulações verticais.

da de maneira equivalente. Ao estabelecer uma linha de equilíbrio com elementos
distintos obedecendo a determinada proporção, indica-se a simetria, na qual se

A relação entre a unidade e o conjunto representa uma composição que, em sin-

observam as mesmas unidades a partir da linha. Nesse contexto, gráficos efici-

cronia, forma uma edificação. A unidade indiscutivelmente faz parte do proje-

entes visaram trabalhar com as linhas para evidenciar as análises. Traços foram

to, podendo assumir caráter espacial ou formal, no entanto um conjunto pode

puxados em diversos ângulos, cortando as edificações em divisões equilibradas.

ser constituído por uma ou mais unidades. As principais características de uma

Formas foram divididas ao meio ou em mais partes, mostrando como, de propósi-

unidade, quando interagem com o todo, são entendidas como ordem primordial

to ou não, as formas de um projeto se equivalem. Isto, no entanto, nem sempre

de decisão de desenho, como explicam Clark e Pause (1997). Ao analisarem esse

significa que são totalmente espelháveis. Visualmente elas podem ser diferentes,

aspecto compositivo, eles destacam as principais propriedades físicas de maneira

sendo possível, no entanto, geometricamente compreender os pesos.

única e como elas e as outras interagem. Ao traçar os desenhos desse caráter,
enxerga-se, em suas análises, um projeto como se fosse somente a soma de for-

A ideia geradora de conceitos do que é entendido como plano e sólido para de-

mas: vários quadrados de diferentes tamanhos formando um todo, ou um retân-

terminar a forma construída denomina-se geometria. Esse aspecto compositivo

gulo mais um triângulo, vários quadrados mesclados com círculos e triângulos, ou

analisa do plano ao volume e pode definir e delimitar sua forma. A geometria, se-

até mesmo a soma de várias formas peculiares, que, se somadas a outras, formam

gundo Clark e Pause (1997), foi, desde o princípio, uma ferramenta importante de

as relações entre as unidades inseridas no conjunto da obra.

desenho, visto que, através da soma de diversas formas geométricas, sejam elas
simples ou complexas, podem se formar volumes únicos e diversificados. Os mes-

As relações dos elementos repetitivos com os singulares impõem a exploração

mos autores evidenciam esse estilo de análise, em seu livro, com linhas e grids,

dos componentes espaciais e formais como atributos que os traduzem em enti-

sendo estes algo comparável a grelhas, as quais foram utilizadas como elementos

dade múltiplas ou únicas. Os conceitos de tamanho, orientação, situação, contor-

de comparação, proporção, divisão do espaço, separando o projeto em formas

no, configuração, cor, material, textura são de grande utilidade para estabelecer

geométricas. Através desses desenhos, eles evidenciam as formas encontradas
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nas edificações analisadas, possibilitando enxergar os princípios geométricos em

referência, os autores enfatizam, em suas análises, os elementos primordiais da

cada uma delas.

composição dos projetos estudados e suas relações. Elementos de maior relevância são destacados, mostrando sua hierarquia formal em relação a outros.

As ideias gerais de adição e subtração, na arquitetura, desenvolvem-se a partir da
ação de anexar, agregar ou segregar formas nas edificações. Em ambos os casos,
se requer conhecimento conceitual do edifício. Ao projetar algo com adições

2.3 O diagrama como representação em Clark e Pause

volumétricas, por exemplo, é possível percebê-lo como um agregado de unidades

A representação das análises por meio gráfico levanta a questão de como eles po-

identificáveis. O mesmo aplica-se à subtração, a qual se traduz no domínio do con-

dem ser utilizados para comunicar informações preexistentes, indo além de o de-

junto segundo o qual um observador capta o edifício como um todo, notando, en-

senho antecedendo o resultado. Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), no início

tretanto, suas partes segregadas. Esses processos analíticos visam especialmente

do século XlX, decompôs os edifícios clássicos em partes componentes, ou seja,

à importância do modo de articular o edifício e de tratar suas formas. Nas análises

em seus elementos arquitetônicos, a fim de analisá-los e classificá-los de acordo

desse estilo, referência desta pesquisa, foram encontrados destaques para as for-

com a ordem. Além dele, AbyWarburg (1866-1929), com seu método de estudo

mas mais puras e objetivas dos projetos. Por tais destaques, tiram-se conclusões

baseado na descoberta do significado das imagens, especialmente por compara-

no que diz respeito aos volumes e a como eles foram trabalhados. Percebe-se

ções, depois seus discípulos Erwin Panofsky (1892-1968) e Ernest Gombrich (1909-

onde há subtrações na forma e onde há acréscimos, e como isso influência o re-

2001) aplicaram esse método na arquitetura e na arte.

sultado final.
Florio (2012), em seu amplo estudo de projetos de casas não construídas de VilaA hierarquia estabelece valor a uma gama de elementos relativos ao projeto. Ela

nova Artigas, considera que o desenho é um eficaz instrumento para análise de

implica na ordenação de categorias, entre várias características, por exemplo, a

projetos, pois “tem a capacidade de apresentar intenções projetuais sintetica-

escala ou o que é maior e menor, aberto e fechado, simples e completo, públi-

mente, que dificilmente seriam explicadas apenas por texto”. (p. 165)

co e privado, sagrado e profano, servido e servidor, indivíduo e grupo. Isso tudo
propõe um método de análise que estuda a relação com as propriedades de domí-

Utilizando uma metodologia de análise com conceito gráfico equivalente, Clark

nio e importância explícitas em um edifício.

e Pause (1997) explicam que tem o objetivo em focar nas características representáveis por diagramas. Quando analisam um projeto, num primeiro conjunto

Como síntese de uma ideia de projeto, o partido, considerado pelos autores, tende

de desenhos os autores representam implantação, cortes, elevações e plantas.

a ser o resumo conceitual dos elementos compositivos que a edificação possui.

A maneira como eles representam cada desenho é peculiar e contém estratégias

Sendo assim, entende-se que o partido é o caráter expressivo do projeto, sua for-

gráficas. Na implantação, o peso visual das extremidades do edifício é predomi-

ma e linguagem. É o traçado primordial que orienta o arquiteto durante o pro-

nante ao resto, o que resulta em uma visão clara da essência de sua forma. Nos

cesso de concepção e suas características distintas que o classificam com tal. É a

cortes e nas elevações, o mesmo contraste contribui para o entendimento formal

identidade da obra.

da edificação. A planta, com seus elementos físicos simplificados em destaque –

Essas análises vão da configuração do projeto, passando pela geometria, até a

alvenarias, aberturas – possibilita uma leitura clara e objetiva de todo o projeto.

articulação, os detalhes, os materiais e outros. Nos diagramas apresentados na
968
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Um outro conjunto de desenhos (figura 1), separados por categorias de análise,
mostra uma leitura do edifício cujo objetivo é destacar o que mais importa para
o entendimento de determinada categoria: composição, elementos em destaque
da forma, da estrutura, da massa, eixos, nos cortes as entradas de luz, proporções
dos espaços, relações entre eles, etc.

Figura 1: Conjuntos de desenhos de Clark e Pause apresentando as análises
Fonte: Clark e Pause (1997)

Nos desenhos das análises, além do peso visual dos traçados para evidenciar
o foco da análise, os autores utilizam linhas, as quais servem para dividir eixos,
traçar retas; setas para mostrar fluxos e entradas de luz; grades para comparar
medidas, proporções. Tudo isto visa deixar o objetivo de comparação claro, destacando o que realmente importa. Os diagramas de análise seguem as convenções
gráficas mostradas na figura 2.

Figura 2: Legenda das simbologias utilizadas na elaboração dos diagramas
Fonte: Clark e Pause (1997, p. 11)

Segundo Clark e Pause (1997) o pensamento diagramático deve possuir alguns
aspectos que facilitem a elaboração das análises. Algumas características principais requerem ser abordadas para que esse processo ocorra de maneira efetiva, alcançando uma comunicação clara e objetiva. A restrição por categorias de
análise permite demonstrar a complexidade do item a ser examinado, revelando
os quesitos a serem observados e sua essência primordial.
Tendo explanado o que é edifício institucional, os princípios de composição, categorias de análise e estratégias para sua representação, a revisão de literatura
completa a base para o desenvolvimento desta pesquisa.

3 OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver análises capazes de explicar os
aspectos compositivos do Palácio 29 de março, sede da Prefeitura Municipal de
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Curitiba, delimitando suas características e estabelecendo suas relações. Formulam-se, como objetivo específico identificar e registrar graficamente as relações
compositivas segundo as categorias descritas por Clark e Pause (1997), com o padrão gráfico utilizado pelos mesmos autores.

3.1 Análise do Palácio 29 de Março
A figura 3 apresenta o edifício construído, e a figura 4 o redesenho do projeto,
elaborado com base em plantas documentais encontradas no arquivo público, e
confrontadas com o edifício construído. As análises da composição arquitetônica
apresentam-se na sequência.
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3.2 Estrutura
Conforme Clark e Pause (1997) propõem, a estrutura é tida como sinônimo de
suporte e apoio, sendo determinante para os aspectos mais primordiais da edificação como a delimitação do espaço. No Palácio 29 de Março, ela é pontuada
através da disposição sistemática de seus pilares, com ordem de quatro por nove,
os quais dão sentido longitudinal a cada bloco e que, se analisados em conjunto,
formam o sentido horizontal da edificação. Os três blocos de colunas estão ligados
por um pergolado, reafirmando sua forma retangular que dá origem à geometria
criada por Rubens Meister. A estrutura desta edificação é capaz de pressupor a
regularidade de seus blocos que dão suporte aos quatro pavimentos. O perímetro
entre a estrutura de colunas lineares permite e determina como a circulação e o
ordenamento dos espaços de uso especifico podem ser moldados.

3.3 Iluminação Natural
A iluminação adotada pelo arquiteto apresenta grandes aberturas nas laterais da
edificação , as quais acompanham a altura do pé direito (figura 6). As grandes passagens de luz, neste projeto, foram concebidas como parte da composição do edifício, assumindo caráter peculiar característico de sua arquitetura. Isso quer dizer
que, além de sua finalidade de conforto e economia, a iluminação natural revela
e compõe a forma primordial da prefeitura. A dimensão das aberturas possibilita maior luminosidade no ambiente. Visto que os espaços de uso são de grande
porte, a luz é assim distribuída de maneira mais eficiente, podendo atingir locais
mais afastados. No Palácio 29 de Março, a continuidade das janelas em toda a
lateral proporciona maior uniformidade da luz.

Figura 3: Apresentação do projeto da PMC

3.4 Massa

Fonte: Autores (2017)

A massa estabelece uma relação primordial de agrupamento do edifício, observa-se, neste caso (figura 7), o ‘contorno’ de três blocos ligados por sua circulação
vertical formando um retângulo e configurando a percepção da silhueta que de972
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marca o jardim localizado acima do subsolo. O exterior da edificação visa à função

feitamente com o espaço uso, já que sua relação é requisito da arquitetura para

de elo entre seus blocos. A massa é definida como resultado do desenho. Através

assumir a funcionalidade da edificação. Neste caso, os três blocos que formam o

da fachada, observam-se, em destaque, três formas principais, ligadas por ele-

conjunto da obra estão ligados por sua circulação vertical. Os locais designados ao

mentos de segundo plano, sistematizadas por vínculos e peculiaridades que per-

espaço uso possuem aspectos mistos de cunho público ou privado. No primeiro

mitem relacionar e diferenciar suas características.

caso, cita-se, como exemplo, o âmbito destinado às atividades relacionadas ao

3.5 Relação entre Planta e Corte/Elevação
Observando a planta da Prefeitura Municipal de Curitiba, nota-se sua geometria
retangular em mais de um aspecto. Por exemplo, analisando a representação

IPTU. No segundo caso, nos gabinetes do prefeito ocorrem determinadas seleções
de acesso.

3.7 Relação entre Unidades e o Conjunto

como um todo, percebe-se um retângulo maior, que engloba seus blocos e a cir-

O edifício é composto pelo agrupamento de unidades que formam um conjunto

culação. No entanto, examinando cada unidade com sua singularidade, verifica-se

(figura 10). Suas unidades são claramente visíveis e a relação entre elas forma o

que tanto os blocos de caráter médio, quanto as circulações de caráter pequeno

projeto como um todo. As unidades são designadas de acordo com sua funcio-

obtêm forma primordial de retângulo. As decisões tomadas durante o processo

nalidade especifica: circulação, circulação vertical, espaço de permanência e uso.

de elaboração da planta demonstram preocupação com o melhor aproveitamento

Sua organização estrutural é formada por conceitos de proximidade e segregação,

possível de espaço uso de permanência, sendo designado um eixo principal de

por exemplo, os blocos compartilham de arestas em comum que obtêm contato

movimentação, onde se encontram as escadas e os elevadores, como se observa

direto, no entanto necessitam de um eixo de conexão com caráter para articular

no corte. É claramente pontual a simetria existente entre os eixos encontrados na

as relações entre as unidades e o conjunto.

planta e no corte. As maneiras de representação adotadas determinam a terceira
dimensão, demonstrando o atributo de imponência que um edifício institucional
exige, mostrando principalmente seu volume e a iluminação natural.

3.6 Relação entre Circulação e Uso do Espaço

3.8 Relação entre o Repetitivo e o Singular
Ao elaborar o projeto, o arquiteto demarcou pontualmente a forma a ser vista
pelo observador. A forma primordial é composta pela repetição de três corpos pavilhonares interligados no exterior por um pergolado. Neste caso, o que se define

A Prefeitura apresenta circulação mais intensa em seu eixo central (AA), através

como singular está sendo delimitado a pela repetição dos fragmentos arquitetôni-

do qual os indivíduos são encaminhados aos espaços uso de destino (figura 9).

cos, ou seja, o eixo central é demarcado simetricamente pela sequência dos blo-

Os meios de locomoção vertical estão presentes nos três primeiros pavimentos,

cos e de seus elementos (figura 11).

apresentando a mesma localização na planta. Ao se traçar um eixo imaginário no
centro da edificação – como um corte transversal – percebe-se a simetria presente
nos veículos de tráfego. Em edifícios institucionais deste porte, a circulação ne-

3.9 Simetria e Equilíbrio

cessita ser eficiente, pois seu caráter público requer que o processo de movimen-

A simetria está claramente demarcada desde o primeiro pavimento, onde o eixo

tação e de fluxo aconteça rapidamente. A proposta de curso precisa dialogar per-

de circulação distribui, em equivalência, os elementos presentes na composição
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(figura 12). Ao se traçar uma malha neste projeto, observa-se a igualdade presente.

como secundários. A iluminação natural destaca a essência do projeto e é utiliza-

A tipologia axial de simetria encontrada proporciona certa reflexão das formas,

da na ordenação dos ambientes de maior importância, com maior frequência.

dos parâmetros arquitetônicos e as estratégias de elaboração do projeto. Neste
caso, o equilíbrio é tido por compartilhar o mesmo eixo de simetria, possuindo
as mesmas características, como a distribuição de ambientes e sua configuração,

3.13 Partido

quesitos acerca da forma e maneiras de transitar.

O partido é trabalhado em formas geométricas de base simples de cunho re-

3.10 Geometria

demarcados, com o intuito de trazer a imponência que um edifício institucional

A geometria deste edifício institucional é pontuada pela utilização de retângulos
sobrepostos em dimensões particulares com o intuito de elaborar um conjunto
único (figura 13). Ela pode ser entendida através da aplicação de uma reticula ou
malha, usando a proporção estrutural de concepção do projeto. Ela também pode
ser demarcada através da ideia de circunferência no centro (figura 14), onde está
posicionada a principal circulação, para um retângulo maior de abrangência mais
ampla dos conceitos da edificação. A aplicação de um giro de uma diagonal (figura
15) delimita alguns aspectos compositivos como a concordância de medidas, pa-

tangular e justapostas em uma sequência de três blocos contínuos que são bem
necessita. Suas ligações são feitas através de dois blocos anexos de circulações
verticais, que possuem um caráter representativo no projeto, unificando o conjunto e estabelecendo a proporção das partes do todo.
O conjunto de análises resultam no mapeamento da composição arquitetônica
do edifício da Prefeitura Municipal de Curitiba – Palácio 29 de Março – que, assim como na metodologia adotada, foram agrupados para apresentação conjunta
(figura 19), a fim de ser possível, não só a visualização simultânea dos diagramas,
como também como a identificação de semelhanças e diferenças.

dronização e estruturação do projeto.

3.11 Adição e Subtração
Observa-se a compilação da composição geométrica retangular (figura 16), na qual
é visível, no primeiro e no segundo pavimentos, a exclusão de formas presentes
no térreo. No entanto, adiciona-se um pergolado para assegurar a continuidade
dos elementos. Estes recortes podem ser entendidos como estratégia para iluminação e ventilação natural e como conceitos compositivos.

3.12 Hierarquia
A hierarquia está demarcada através da setorização adotada: os âmbitos de permanência recebem maior destaque e ênfase arquitetônica e os elementos referentes à circulação e às áreas de apoio – observados em planta – são entendidos

Figura 4: Conjunto de análises da composição arquitetônica do edifício estudado. Fonte: Autores
(2017)

976

977

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Observa-se no Palácio 29 de Março o evidente aspecto tripartido, adotado para a
composição do edifício e presente em todas as análises. A proposta do arquiteto
pode ser justificada por sua intenção primordial de desenvolvimento de blocos,
estes que, por sua vez, contêm núcleos funcionais de atividades, que variam de
acordo com o bloco e andar. Deste modo, é notório que as proporções utilizadas e a concepção da forma são determinadas a partir do pressuposto de três
partes conectadas. Este ponto fica claro em análises como hierarquia, estrutura,
unidade e conjunto, massa e afins, e sintetiza-se pelo diagrama do partido adotado. A recorrência deste aspecto nas diversas categorias analisadas configura uma
composição arquitetônica coerente e clara, que permeiam todo o projeto.

4. CONSIDERAÇÕES
A aplicação do método de Clark e Pause para a leitura e compreensão dos aspectos compositivos do edifício da PMC de Curitiba possibilitou o reconhecimento de
suas principais características compositivas, ampliando o entendimento daquele
edifício em seu contexto de projeto na história da arquitetura da cidade.
O entendimento de exemplares de referência da cidade proporciona um olhar
mais cuidadoso sobre o edifício e sua relação com a cidade.
Conhecer e registrar amplia o potencial de preservação do patrimônio. Nesse âmbito, o presente artigo amplia o potencial de preservação do edifício sede da Prefeitura Municipal de Curitiba, um exemplar da arquitetura modernista da cidade.
Reforça, com isto o vínculo afetivo entre o morador da cidade, sua história e seus
edifícios, contribuindo para sua valorização.
Por fim, o artigo visa contribuir para o registro de informações importantes sobre
o projeto deste importante exemplar e com o registro e a preservação do patrimônio arquitetônico de Curitiba.
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RESUMO
O presente artigo aponta o caso do prédio do antigo Cassino da Urca no Rio de
Janeiro considerando seus aspectos da reforma (em curso) da parte posterior
ao passadiço da Av. João Luiz Alves, onde se localiza o denominado auditório.
Poderíamos pensar, a partir da visita ao prédio, que o mesmo está inserido em um
processo contrário ao de gentrificação, já que a parte frontal do edifício, reformada
e em uso pelo IED – Istituto Europeo di Design – cede espaços que eram das antigas
cabines de banhistas do antigo Hotel Balneário (primeiro uso do edifício) aos
pescadores da Praia da Urca. E o discurso de reforma da parte posterior trata
de um auditório em conformidade com novas exigências de usos de espaços de
conferências, segundo recentes visitas ao IED. Contudo, tendo em vista o tombamento
do edifício após interesse declarado do IED a fim de impedi-lo de se instalar no
bairro, perguntamo-nos ainda: a iniciativa privada ainda é cerceada por imposições
das políticas públicas de patrimonialização ou ela se beneficia de tais políticas?
Finalmente, considerando os três usos do mesmo prédio – hotel, cassino e televisão
(TV Tupi) – e uma escolha tanto do discurso das mídias atuais (sobretudo artigos
de jornais) quanto do IED e de análise do texto da prefeitura do Rio de Janeiro de
tombamento do prédio além de alguns detalhes do processo da atual reforma (como
a preservação de escadas: uma escada caracol e outra em mármore, ditas, originais),
analisamos o caso sob a ótica de preservação patrimonial e restauração de dois
grandes modelos distintos, o francês e o inglês, a saber: Viollet-le-Duc e Ruskin a
partir da obra O patrimônio em questão: antologia para um combate de Françoise
Choay. Apesar do conceito de patrimônio se ampliar no Brasil, pensamos que o caso
do prédio do Cassino da Urca, permanece como um grande exemplo de tombar para
se preservar, inclusive, conforme indica Castriota em Intervenções sobre o patrimônio
urbano: modelos e perspectivas, muitas vezes o principal modelo de proteção no
Brasil. Em se tratando do processo de restauração que acompanhamos atualmente
no referido prédio, implica-se a preservação de aspectos originais totalmente
em desacordo com a arquitetura contemporânea, a exemplo da uma escada de
mármore com o piso dos degraus menores do que os usados atualmente, sobretudo
em ambientes de grande circulação.
Palavras-chave: Cassino da Urca; Restauração; Patrimônio.
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1. De hotel para cassino

não era citado, apenas dizia “características relativas à origem do imóvel e ao seu

A cidade do Rio de Janeiro abria suas portas ao mundo na maior exposição real-

Em nossa consulta em arquivos e a acervos de periódicos, não encontramos nen-

izada no país para comemorar o primeiro Centenário da Independência no ano
de 1922. A época, para acomodar os hóspedes, alguns hotéis foram inaugurados
na então capital federal, dentre eles o Hotel Sete de Setembro na então avenida
de contorno ao Morro da Viúva (atual Avenida Rui Barbosa) e o Hotel Glória numa
parte elevada da antiga praia do Russel. Haveria ainda o projeto de propriedade
de Octávio Guinle, o Copacabana Palace, mas sua inauguração se deu apenas em
1923 (COHEN; GORBERG, 2009). Pela grandiosidade da Exposição Internacional
de 1922 e suas transformações na cidade, acreditamos que alguns edifícios este-

entendimento como lugar de memória [...].” [RIO DE JANEIRO (Município), 2009].

huma referência ao ano de 1922, mas sim ao mês de janeiro de 1925, dentre os
quais destacamos a reportagem Hotel Balneario da Urca: propriedade da Sociedade
Anonyma Empreza da Urca, sito à Avenida Portugal, pitoresco bairro construído pela
empresa da revista Para Todos publicada em 10 de janeiro de 1925 cujo texto enaltece a mais novo hotel da cidade dispondo de confortáveis cabines para banho,
apartamentos para hóspedes e “bem montado estabelecimento de physiotherapia” (BIBLIOTECA NACIONAL, Para Todos, 10 jan. 1925, p.41).

jam erroneamente relacionados ao evento. Fato que nos leva a ter uma acuidade
maior e assim evitarmos alguns equívocos. Não objetivamos retificá-los, ao contrário, buscamos incorporá-los em nossos estudos e compreender suas prováveis
formas de construção de memória coletiva. Assim acontece com o Hotel Balneário
da Urca, para o qual algumas obras como Carmen (CASTRO, 2005) e A elite carioca
e os fatos mundanos no Rio de Janeiro 1920/1945 (COHEN; GORBERG, 2009) indicam
a sua inauguração em 1925. Por outro lado, mesmo documentos oficiais como
o recente decreto Nº 44278 de tombamento do edifício em 1º de março de 2018
pelo prefeito Marcelo Crivella, anuncia “que o imóvel abrigou desde 1922 o Hotel
Balneário da Urca” [RIO DE JANEIRO (Município), 2018].
As exposições são, de acordo com Benjamin (1985), um símbolo da modernidade
e naquele ano o Rio de Janeiro “maquia suas rugas e feridas e se coloca frente a
um espelho que não lhe devolve o reflexo da sua própria feição, mas a imagem

FIGURA 1: Fachada eclética do Hotel Balneário da Urca

de um cenário idealizado a ser exibido quando da abertura das cortinas para o

Fonte: Para Todos, 10 jan. 1925, p. digitalizada 41.

início do espetáculo” (SANT’ANA, 2008, p.147) e qual político não gostaria de fazer

Acervo: Biblioteca Nacional

parte deste espetáculo? Seria esse mais um motivo para tombá-lo novamente em
2018, já que o edifício já havia sido tombado, também na esfera municipal, no ano
de 2009, sob gestão do então prefeito Eduardo Paes, pela lei Nº 5.076, projeto
do vereador Eliomar Coelho? Contudo, em 2009, o ano de inauguração do hotel
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No dia 17 do mesmo mês e ano, o jornal O Paiz também enaltecia o mais novo
empreendimento hoteleiro da cidade “como um dos mais puros encantos com
que o Rio de Janeiro pode ser aquinhoado”. O jornal também destaca as oitenta
“confortáveis” cabines e todo o pessoal habilitado aos mais diversos sports náuti-
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cos como o remo, trampolins e “water-shoots”, além de tennis, este “elegante jogo,

A primeira grande reinauguração do Urca se deu em 12 de setembro de 1933. “Foi

já tão difundido no seio da população carioca”. (BIBLIOTECA NACIONAL, O Paiz, 17

um evento glamoroso ao qual compareceu a nata empresarial e política carioca”

jan. 1925, p.1).

(PERDIGÃO; CORRADI, 2012, p. 173). Para aumentar a frequência do cassino afastado, inaugurou-se uma linha de ônibus Urca-Cinelândia. Outra novidade eram

Os dois artigos publicados em 1925 no jornal O Paiz e na revista Para Todos nos

os tapetes de cor carmesim que davam um aspecto mais nobre ao prédio, suprim-

levam a considerar a data de inauguração em 1922, como um equívoco replicado

indo-lhe os resquícios de hotel balneário. Antes da grande reinauguração de 1936,

inclusive no último documento oficial de tombamento municipal. Talvez seja mais

Joaquim Rolla ainda renovou os ares de seu cassino tornando-o mais ameno. As

interessante associar a construção de um prédio a um período de grande des-

publicidades anunciavam um clima de montanha graças ao ar refrigerado. Em

taque e relevância para a cidade do Rio de Janeiro como foi o ano de 1922 com a

1935, o Cassino Atlântico no final da praia de Copacabana é inaugurado abrindo

comemoração do Centenário da Independência, do que simplesmente deixar sua

grande concorrência, o que faz com que o Urca sofra a sua maior reforma. Após

inauguração em uma data qualquer em 1925.

sua reformulação por Luiz de Barros (o Lulu), o palco do Cassino da Urca impres-

2. De cassino para TV

sionava pela sua modernidade e luxo para a época (CASTRO, 2005), possuindo
uma cortina de espelhos e um palco móvel que intercalava simultaneamente as
suas orquestras.

De acordo com os biógrafos de Joaquim Rolla (PERDIGÃO; CORRADI, 2012), o
Cassino da Urca abriu suas portas em 1933, no mês seguinte à legalização do jogo:

O palco do Cassino da Urca teve como sua maior estrela a cantora e atriz Carmen

março. Rolla desde o início esteve entusiasmado com o edifício, buscando maiores

Miranda, que mesmo sendo durante algum tempo a atriz mais bem paga de Hol-

investimentos tanto aos shows quanto ao jogo.

lywood, tem sua imagem confundida até hoje com o nome Urca. Sua imagem aparece em silhueta no filme-animação de Walt Disney Alô, amigos de 1942, no qual os
letreiros dos cassinos: Copacabana, Atlântico e Urca piscam na cena final em que
o Pato Donald dança o samba junto à silhueta da mais conhecida artista brasileira
ao som da música Aquarela do Brasil de Ary Barroso, enquanto as imagens finais
abrem, em um panorama, uma pintura em aquarela da cidade do Rio de Janeiro.
Além de Carmen Miranda, o Cassino da Urca também foi palco de Emilinha Borba, Marlene, Virgínia Lane, Dalva de Oliveira e Dick Farney. Dentre as estrelas internacionais de maior sucesso que estiveram no palco da Urca estão a cantora
americana naturalizada francesa Josephine Baker, o cantor francês Jean Sablon e
Henri Salvador. Grande Othelo juntamente com Josephine Baker foi responsável
por uma das apresentações mais famosas do cassino. Os artistas sempre fizeram
parte de um interesse muito maior de Joaquim Rolla: a exploração do cassino e

FIGURA 2: Fachada art-déco do antigo Cassino da Urca em 2018
Fonte: Acervo pessoal.
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elevação de sua frequência. O Cassino da Urca, assim, conseguiu atrair os nomes
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‘nobres’ do Café-society, como eram estratificadas as elites sociais da antiga cap-

nal de televisão do Rio de Janeiro, incialmente tinha sua sede no centro da cidade

ital federal, para seus salões, mas também tinha espaço para jogadores menos

e posteriormente no prédio da Urca. De lá foram transmitidos programas como O

requintados que certamente na soma de seus volumes deixavam fortunas nas

céu é o limite de J. Silvestre e os programas de Ari Barroso e Flávio Cavalcanti.

roletas, bacarás e blackjacks. Assim ele passou a ser a referência das casas de
jogos no país.

3. De TV para...

Equívocos, como a data de inauguração do Hotel Balneário da Urca, fazem parte

Quando a concessão da TV Tupi foi cassada em 1980, o prédio fechou suas portas

de nossas pesquisas sobre os cassinos no Brasil, sendo poucas as obras que os

e temos notícias esporádicas de seu uso para gravações da TV Globo, como relata

abordam, os cassinos foram interrompidos subitamente por um decreto federal

Maurício Sherman em entrevista ao lançamento do DVD da minissérie A.E.I.O.Ur-

no ano de 1946, e permanecem desde então encerradas suas atividades. O que

ca... (2011).

percebemos em nossas consultas a arquivos e acervos é que houve uma tentativa
imediata de apagamento da instituição cassino. E posteriormente, dado ao afasta-

Quando tratamos do prédio onde funcionou o Cassino da Urca, apenas no ano de

mento temporal, pouco a pouco seu imaginário é construído, sobretudo pela tele-

2009 o prédio foi tombado pelo município do Rio de Janeiro e seu texto destaca a

visão brasileira através de programas como Cassino do Chacrinha da TV Globo e

importância local de preservação do imóvel.

minisséries como A.E.I.O.Urca... e Dalva e Herivelto: uma canção de amor, ambas da
mesma emissora de televisão. Sabemos também que não apenas a televisão constrói esse imaginário sobre os cassinos. Em uma escala mais ampla, o cinema também deve ser considerado. Parvulesco (2008) considera que o cinema, sobretudo hollywoodiano, cristaliza o imaginário de cassino, vistos como ambientes que
envolvem crimes, dinheiro sujo, noites exageradamente mundanas e luxuriosas,
portanto extremamente sedutoras. “O cinema tem sido terreno fértil para o espetáculo, com Hollywood insinuando um mundo de glamour, publicidade, moda e
excessos.” (KELLNER, 2006, 129). Além do cinema americano, onde filmes que têm
como cenários as casas de jogos, especialmente em Las Vegas, em sua maioria
estrelado por atores ícones da indústria hollywoodiana. A fascinação que alguns
dos filmes americanos de maior audiência exerce passa tanto pela abordagem de
seus temas quanto pela estética fílmica e seleção de seu elenco. Parvulesco (2008,
p. 100) nos pergunta qual personagem seria mais elegante e sedutor em uma
série cinematográfica que o famoso agente 007. O próprio, o Bond, o James Bond.
O moderno palco do Cassino da Urca foi usado, posteriormente, pela TV TUPI de
Assis Chateaubriand, como cenário de seus grandes shows. Sendo o primeiro ca-
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Tomba por interesse histórico e cultural e estabelece procedimentos
para a definição ou alteração de uso dos imóveis situados na Avenida
João Luiz Alves, nº 13 e 14, a Amurada da Urca, a Ponte na Avenida
Portugal e o Quadrado da Urca, e cria a área de proteção de seu
entorno, no Bairro da Urca.
[...]
Parágrafo único. Consideram-se de interesse histórico-cultural as
características urbanísticas e simbólicas dos imóveis, que contribuem
para a identidade do Bairro da Urca e da Cidade do Rio de Janeiro,
relativas à sua origem como elementos estruturadores do Bairro. [RIO
DE JANEIRO (Município), 2009].
Conforme o segundo artigo da mesma publicação no Diário Oficial do Município
do Rio de Janeiro de 23 de setembro de 2009, o prédio denominado “antigo Cassino da Urca”, que funcionou anteriormente como Hotel Balneário, é um lugar de
memória e “testemunho do desenvolvimento da vida artística brasileira”.
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Art. 2º Em especial sobre o imóvel situado na Avenida João Luiz
Alves, nº 13 e 14, antigo Cassino da Urca, consideram-se de interesse
histórico-cultural as suas características urbanísticas e simbólicas,
que contribuem para a identidade do Bairro da Urca e da Cidade
do Rio de Janeiro, como elemento estruturador do sítio urbano, e as
características relativas à origem do imóvel e ao seu entendimento
como lugar de memória, testemunho do desenvolvimento da vida
artística brasileira, tais como: amurada da praia, que abriga as antigas
cabines de banhistas, o passadiço sobre a rua, aspectos dos dois
volumes edificados que dão sentido ao passadiço e à origem do prédio
como hotel balneário e possíveis vestígios ainda remanescentes de sua
história. [RIO DE JANEIRO (Município), 2009].

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

to do cassino cedera lugar à TV Tupi, extinta em 1980 e desde então o prédio se
mantinha fechado. Mais adiante, ainda no mesmo artigo, o diretor do IED, Riccardo Zarino, diz:”Queremos fazer parte do melhor bairro do Rio, se possível ajudando
a melhorar. Faremos um esforço para resolver o problema do trânsito, sem alterar
nada. O cassino é um ícone do Rio”, diz. “É um projeto mais cultural do que empresarial.” (ESTADO DE SÃO PAULO, 2009). A referência que o diretor do instituto faz ao
trânsito no bairro alude às queixas da Amour (Associação dos Moradores da Urca)
que tentava impedir a implantação do IED no bairro sob a alegação de que a sua
instalação traria transtornos, principalmente de trânsito, ao bairro.
Tanto o artigo do jornal O Estado de São Paulo quanto a publicação no Diário Oficial
do Município do Rio de Janeiro podem demonstrar como, em linhas gerais, pensa-se patrimônio e suas implicações, tais como conservação, preservação, restau-

No final do artigo supracitado, lemos “vestígios remanescentes de sua
história”, o que provavelmente se referiria a algumas informações veiculadas inclusive na grande mídia local e nacional sobre a descoberta, durante uma obra,
da antiga fachada em arcos que fora do Hotel Balneário, antes da implantação do
Cassino da Urca e, sobretudo, da grande obra de 1936 realizada por Luiz de Barros
(CASTRO, 2005). No ano do tombamento municipal, 2009, o prédio passava por
uma grande reforma para abrigar uma escola de design italiana, o Istituto Europeo
di Design.
“Instituto recupera Cassino da Urca”, este foi o título de um artigo publicado em
19 de março de 2009 no jornal paulistano O Estado de São Paulo (ESTADO DE SÃO
PAULO, 2009). O “instituto” citado no título é o Istituto Europeo di Design (IED), uma
escola italiana de design – presente em cidades como Roma, Milão, Veneza, Florença, Turim, Madri, Barcelona e São Paulo – que pretendia investir na “recuperação” e instalação de sua escola a soma de R$ 20 milhões, segundo o próprio
artigo do jornal.
O mesmo artigo ainda faz um breve histórico do prédio onde funcionou o Cassino
da Urca, abrigando previamente o Hotel Balneário e posteriormente ao fechamen-
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ração, tombamento, políticas públicas, etc. Interessante notarmos que o jornal
paulistano se refere ao prédio do Cassino da Urca, apesar de o prédio nem sempre abrigar o famoso cassino. Percebemos também que, talvez num apelo midiático, o jornal, comumente denominado, Estadão anuncia a recuperação do Cassino
da Urca. Se pensarmos que recuperar pode ser reaver, reintegrar, restaurar o IED
não se encaixa em nenhuma destas três definições, o que se fazia era uma reforma de um prédio abandonado por três décadas no intuito de abrigar salas de aula
e afins; reforma esta justificada para abrigar uma das mais importantes escolas de
design do mundo. O IED pretendia deixar o prédio aberto à visitação e conservar
aspectos internos do antigo cassino. Durante as obras, iniciadas e embargadas,
descobriu-se a fachada do antigo Hotel Balneário encoberta quando da ampliação
que recebeu o salão de jogos para o cassino. A fachada, que em nossas pesquisas
não encontrara registros, também seria preservada; e do período de funcionamento da TV Tupi manter-se-ia os letreiros dourados sobre as portas de entrada.
Junto a estes três períodos distintos de funcionamento do prédio – hotel, cassino,
televisão – constrói-se um quarto para o IED ou qualquer outra função que o prédio possa ter. Observamos também, que o documento oficial de tombamento, o
do ano de 2009, em nenhum momento a TV Tupi (ou o uso do prédio pela mesma)
é citada, a todo instante o prédio é denominado Antigo Cassino da Urca.
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dobramentos que teve após sua falência (tornando o canal 6 a TV Manchete e hoje
Rede TV!), poderia ela ter o valor de um patrimônio nacional?
O II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos
reunido em maio de 1964 na cidade de Veneza com o intuito de normalizar os
procedimentos de conservação e restauração nos diz:
Artigo 11º - As construções válidas de todas as épocas para a edificação
do monumento devem ser respeitadas, visto que a unidade de estilo não
é a finalidade a alcançar no curso de uma restauração, a exibição de
uma etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais e
quando o que elimina é de pouco interesse e o material que é revelado
é de grande valor histórico, arqueológico, ou estético, e seu estado de
conservação é considerado satisfatório. (ICOMOS, 1964).
FIGURA 3 : Os letreiros dourados da TV TUPI presentes no prédio do antigo Cassino da Urca.
Fonte: Acervo Pessoal

Se considerarmos aqui os momentos históricos de maior relevância do prédio
sendo os de funcionamento do Cassino e da TV, à exclusão do hotel, qual seria a

Poderíamos nos lançar à questão: o que preservar? O hotel, o cassino ou a tele-

relevância de preservação da antiga fachada do Hotel Balneário em detrimento da

visão? E como o prédio em questão encontrava-se em obra para implantação do

destruição de uma parte da obra realizada para abrigar o salão de jogos do Cassi-

IED quando de seu tombamento, avançamos a questão para: o que restaurar?

no? A Carta de Veneza de 1964, conforme artigo acima citado afirma: “a exibição

O nome Hotel Balneário, talvez signifique pouco à memória do prédio e não nos

de uma etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais” (ICOMOS,

remeta a um passado significativamente interessante aos órgãos de preservação

1964). Porém, como justificar tais circunstâncias excepcionais? Priorizaremos os

patrimonial, salvo se pensarmos na história do Rio de Janeiro antes dos anos 1930

moradores da Urca que se lembram do prédio enquanto TV Tupi (devido a seu uso

ou na história da hotelaria da antiga capital ou ainda no processo de urbanização

mais recente e evidências ainda presentes, a exemplo dos letreiros dourados da

do bairro da Urca. Contudo, o referido hotel não nos leva a uma memória enquan-

TV), prédio este que se destaca fortemente na paisagem do bairro? Ou pensare-

to instituição a ser preservada, tampouco nos aporta a sentimentos nostálgicos.

mos num âmbito maior, nacional, de preservação de um prédio – desconhecido

O segundo, Cassino da Urca, pode ser considerado um patrimônio nacional? Um

de muitos – mas que abrigara um cassino “ouvido falar” por tantos brasileiros?[1]

cassino carioca, dirigido por um mineiro, Joaquim Rolla, mas célebre por ter possuído um palco que abrigara artistas nacionais e internacionais. Os artistas que,
acreditamos, na redação do texto de tombamento municipal, fizeram com que
o prédio fosse denominado um “lugar de memória, testemunho do desenvolvimento da vida artística brasileira”. E por último a TV Tupi Rio, canal 6 na cidade, a
primeira rede de televisão carioca e segunda do Brasil. Se considerarmos os des-
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Durante a realização desta pesquisa, em congressos, exposições e outras atividades
acadêmicas (dentro e fora da cidade do Rio de Janeiro), apresentamos alguns recortes
de nosso trabalho. Neste percurso, verificamos que o prédio do Cassino da Urca não era
identificado pela grande maioria das pessoas, inclusive por alunos da UNIRIO e da Escola
Municipal Minas Gerais, com quem tivemos contato. O que, de certo modo, nos surpreendeu,
já que ambas estão situadas no bairro da Urca. Contudo, apesar de não identificarem o
[1]
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Pensamos então que aquilo a ser preservado deva ser debatido em diversas esferas sociais de interesses diferentes tais como: a preservação de um prédio de
um antigo cassino de valor histórico nacional; a preservação de uma TV de valor
histórico nacional e municipal; a preservação de um prédio que se destaca fortemente na paisagem de um bairro, logo com um interesse de cunho local; a conservação de um bairro residencial com a iminente ameaça de instalação de uma escola internacional de design que perturbaria seu tráfego; etc. Estes seriam alguns
dos diversos interessados pelo debate acerca do prédio comumente conhecido
como o prédio do Cassino da Urca, mas localmente referenciado como o prédio
da TV Tupi, sobretudo pelos moradores do bairro da Urca.
Ao tirar o que era a TV não estamos demolindo-a? Alcançou-se o que era do antigo hotel durante uma obra, não seria essa uma forma de demolição do cassino?
Ainda a Carta de Veneza (ICOMOS, 1964) traz que a finalidade de se preservar e
restaurar seria salvaguardar tanto a obra quanto o seu testemunho histórico. Este
FIGURA 4: Prédio do Cassino da Urca, antes do início das obras realizadas pelo IED.
Fonte: Agência O Globo

Outra carta italiana, Carta do Restauro de 1972, afirma em seu sexto artigo proibir indistintamente “remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra
através do tempo, a menos que se trate de alterações limitadas que debilitem
ou alterem os valores históricos da obra, ou de aditamentos de estilo que a justifiquem” (ICOMOS, 1972); lançamos assim uma outra pergunta: o que é demolir?
O Dicionário da Academia Francesa (DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE,
2017) afirma que démolir é romper a ligação de um edifício abatendo-o peça a
peça, separando todas as partes de maneira a deixá-lo inutilizável. Sendo assim
definido, perguntamo-nos: o que demolir? A Carta de Veneza, ainda no aqui referido artigo 11, afirma: “O julgamento do valor dos elementos em causa e a decisão
quanto ao que pode ser eliminado não podem depender somente do autor do
projeto” (ICOMOS, 1964).

debate, porém, não é inédito.
O século XIX é inteiramente atravessado por essa problemática
e pelo enfrentamento entre dois campos, intervencionista e nãointervencionista. O debate pôde ser ilustrado pela oposição aparente
entre Ruskin, encarnação do conservacionismo inglês, para quem “o
que se chama restauração é a pior forma de destruição que pode sofrer
um prédio”, e Viollet-le-Duc, símbolo do progressismo francês, quando,
na sua definição do termo “restauração”, escreve: “a palavra e a coisa
são modernas. Restaurar um edifício [...] é restabelecê-lo em um estado
completo que pode nunca ter existido”. (CHOAY, 2011, p. 24)
O tombamento do prédio foi um passo de impedimento de implantação do IED,
porém ainda hoje não temos a resposta do passo seguinte: o uso do prédio. Enquanto não se toma o segundo passo, sobre qual/is seria/m o/s momento/s de
maior testemunho histórico, ficamos a pensar sobre como avaliar e julgar o que
se preservar pós-tombamento. Se lançarmos uma leitura pelo viés do conservacionismo de Ruskin, apontado pela historiadora Françoise Choay (2011), qual

prédio, quase todos reconheciam o Cassino da Urca enquanto instituição.
994

momento de nossa história vamos apagar? Se se tem a possibilidade – e se esta
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existe no caso do prédio do Cassino da Urca, questionamo-nos – como se faz para

Ainda com essas indagações, consideramos aspectos da nova reforma (atual-

conjugar num mesmo edifício momentos históricos relevantes conferindo a cada

mente em curso) da parte posterior ao passadiço da Av. João Luiz Alves, onde

um sua devida importância de forma não-excludente? O caminho possível está na

se localiza o denominado auditório. O local, em ruínas vem sendo utilizado para

ausência de uma fórmula única aplicável a todos os casos. Choay nos atenta ao

encenações teatrais esporádicas e mais recentemente, entre 26 de novembro e

valor de arte de um monumento, segundo a historiadora, este valor é relativo e

20 de dezembro de 2017, uma intervenção do artista plástico Heleno Bernardi,

flutuante, desprovido de caráter eterno (CHOAY, 2011, p. 148); o que exige uma

intitulada Cassino, na qual foi lançada uma tonelada de purpurina dourada intu-

maior atenção quando tratamos de um prédio de valor histórico e de rememo-

indo sobre as ruínas “o brilho efêmero e também seu lado sóbrio e corrupto”

ração do passado. O início deste possível caminho de relativização se dá através

(REZENDE, 2017).

dos apontamentos teóricos do austríaco Aloïs Riegl.
Poderíamos pensar, a partir da visita ao prédio, que o mesmo está inserindo em
Foi Aloïs Riegl quem propôs uma interpretação relativista da
restauração, fundada sobre a análise dos valores contraditórios dos
quais todo monumento é portador. Ele demonstrou que em matéria
de restauração não pode existir nenhuma regra científica absoluta,
cada caso se inscrevendo em uma dialética particular dos valores em
jogo. A reflexão de Riegl foi desenvolvida e integrada, notadamente na
legislação italiana, na sequência dos trabalhos de Boito e Giovannoni.
(CHOAY, 2011, p. 25).

um processo contrário ao de gentrificação, já que a parte frontal do edifício, já
reformada e em uso pelo IED – Istituto Europeo di Design – cede espaços que eram
das antigas cabines de banhistas do antigo Hotel Balneário aos pescadores da Praia
da Urca. E o discurso de reforma da parte posterior tratará de um auditório em
conformidade com novas exigências de usos de espaços de conferências, segundo
recentes visitas ao IED. Contudo, perguntamo-nos ainda: a iniciativa privada ainda
é cerceada por imposições das políticas públicas de patrimonialização, tendo em
vista o tombamento do edifício após interesse declarado do IED a fim de impedi-lo

O I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural realizado em março de 2010 em

de se instalar no bairro? Ou ela se beneficia de tais políticas? Finalmente, consid-

Brasília (IPHAN, 2010) aponta, a respeito das preservações dos sítios urbanos: a

erando os três usos do prédio – hotel, cassino e televisão – e uma escolha tanto

importância das parcerias governamentais das três esferas de poder (nacional, es-

do discurso das mídias atuais (sobretudo artigos de jornais) quanto do IED e de

tadual e municipal); aponta também parcerias internacionais – que agregaria legit-

análise dos textos da prefeitura do Rio de Janeiro de tombamento do prédio (2009

imidade, reconhecimento e visibilidade; o debate com a sociedade civil – inclui-se

e 2018) além de alguns detalhes do processo da atual reforma (como a preser-

aqui as universidades, geradores de emprego, empresas investidoras; e parceiros

vação de escadas: uma escada caracol e outra em mármore, ditas, originais), pre-

tradicionalmente ligados ao debate como o Turismo (IPHAN 2010, p. 85-86). Com-

tendemos analisar sob a ótica de preservação patrimonial e restauração de dois

partilhando ainda os direcionamentos reflexivos apontados por Choay (2011), o

grandes modelos distintos, o francês e o inglês, a saber: Viollet-le-Duc e Ruskin a

embate dos usos possíveis do prédio do Cassino da Urca ficou entre dois gue-

partir da obra de Françoise Choay (2011). Apesar do conceito de patrimônio se

tos, o museológico e o financeiro. A solução apontada pela historiadora depende

ampliar no Brasil, pensamos que o caso do prédio do Cassino da Urca, permanece

de alguns fatores determinantes: a sua adaptação “à demanda societal contem-

como um grande exemplo de tombar para se preservar, inclusive, conforme indi-

porânea; renunciar ao dogma de sua intangibilidade e ao formalismo histórico da

ca Castriota (2007), muitas vezes o principal modelo de proteção no Brasil. Em se

restauração; saber proceder às transformações necessárias” (CHOAY, 2011, p.40)

tratando do processo de restauração que acompanhamos atualmente no referido

respeitando o passado do prédio, seja como hotel, cassino e/ou televisão.

prédio, implica-se a preservação de aspectos originais totalmente em desacordo
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com a arquitetura contemporânea, a exemplo da escada de mármore, conforme
nos foi indicado pela pessoa que conduziu nossa visita ao prédio. Ao apontar a escada foi-nos dito que a mesma, certamente, era da época da construção do hotel
já que possuía patamares menores que os exigidos posteriormente (e ainda hoje)
por órgãos competentes de arquitetura e engenharia, o que nos leva a pensar que
a restauração e preservação desta escada estaria em acordo com os preceitos
de John Ruskin que, “para a maioria dos historiadores, [...] encarna a condenação
sem misericórdia da restauração dos monumentos antigos, em proveito de sua
manutenção” (CHOAY, 2011, p. 120). Contudo, não podemos deixar de indicar que
o IED faz visíveis intervenções no prédio, tornando-o passível de novos usos.
E finalmente, pelo viés do patrimônio brasileiro, o Sphan e a busca da identidade
nacional. Um assunto sempre de muitas opiniões e diferentes vieses. Sabemos
que nos anos 1930-40 o barroco, em especial o mineiro, é consolidado patrimônio
nacional (CHUVA, 2009, p. 376), mesmo que já percebamos em fins da década de
1940 o esboço de uma ruptura e olhar do Sphan sobre o moderno, conforme nos
aponta a historiadora Márcia Chuva (2009, p. 364-365) ao afirmar que em 1º de
dezembro de 1947 a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, e, em 18 de março de 1948, houve o tombamento do Palácio Capanema,
sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro.
Mais uma vez retomamos o ponto de partida de nossa pesquisa, o filme Alô,
Amigos, que, ao ser revisto, talvez esteja mais em acordo com a ideia do “novo
Brasil” moderno ao nos apresentar o Rio de Janeiro enquanto grande metrópole
onde, entre outras coisas, se dança o samba e bebe cachaça. “O Rio de Janeiro do
início do século, assim como o dos anos 1930 e 40, constitui-se como eixo central, como polo cultural do estado-nacional em formação” (OLIVEIRA, 2015, p. 162).
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RESUMO
O chamado Quadrilátero Central constitui-se como uma área delimitada do
tecido urbano da cidade de Ribeirão Preto (SP) que concentra uma quantidade
significativa de edifícios de interesse patrimonial públicos e privados. É lá onde
estão a Prefeitura Municipal, o Teatro Pedro II, a Catedral, os palacetes ecléticos
e os grupos escolares do início do século XX, além de inúmeros exemplares do Art
Déco, Protomodernismo e Moderno. Diante da existência de um discurso veiculado
pela mídia e outras instâncias culturais locais sobre a importância desses edifícios
de maior escala e prestígio social, alguns deles já tombados, propusemos como
projeto de pesquisa universitária um trabalho de reconhecimento da totalidade
das edificações construídas no Quadrilátero Central, inclusive e, sobretudo, as
residências mais modestas e os edifícios comerciais menos imponentes. A proposta
foi recebida pelos estudantes como instigante, pois lhes pareceu difícil entender
que “arquiteturas menores”, imóveis produzidos por “anônimos” (mestres-de-obras,
pedreiros e práticos-licenciados) possam ser objeto de estudo e preservação, ainda
que a significação cultural das obras ditas modestas seja considerada desde a
Carta de Veneza de 1964. O projeto foi dividido em 3 etapas: varredura fotográfica,
cadastramento e banco de dados. O recorte territorial de estudo foi dividido em 10
subáreas distribuídas entre os 30 alunos envolvidos na primeira etapa, que consistiu
no levantamento fotográfico das faces dos 187 quarteirões do Quadrilátero Central.
A partir do banco de fotos, na segunda etapa, foram selecionados os imóveis com
potencial interesse histórico e arquitetônico, utilizando-se como critérios, inicialmente,
aspectos formais, materiais e estéticos. Por meio deste exercício, os alunos foram
instigados (e ensinados) a olhar para as edificações existentes, independentemente
de tipologias ou datações. Os imóveis selecionados foram cadastrados em fichas
baseadas no modelo adotado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, com dados referentes à localização, grau de proteção (se existente), e
fotografias externas. Foram também levantados os números dos processos segundo
arquivamento municipal, de modo a possibilitar o desenvolvimento da última etapa,
em andamento, que consistiu na consulta e reprodução fotográfica dos projetos
arquitetônicos originais e de reformas das edificações selecionadas. Os imóveis então
sendo mapeados em plataforma CAD e identificados de forma que os documentos
e informações levantadas até então possam ser associados e assim compor um
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banco de dados digital, acessível a toda população. Este projeto se propõe a ampliar
o reconhecimento da arquitetura histórica para além do patrimônio tombado; a
documentar sistematicamente a produção arquitetônica do Quadrilátero Central; a
entender a formação e transformação da área central de Ribeirão Preto e a ensinar
aos alunos a olhar para a paisagem, seja ela antiga ou recente, histórica ou não.
Palavras-chave: Documentação, Reconhecimento histórico-arquitetônico,
Quadrilátero Central
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A (trans)formação do conceito de patrimônio
No que se refere às políticas de preservação do patrimônio histórico no Brasil, seja
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em favor do reconhecimento de obras mais modestas e de menor vulto.
O conceito de monumento histórico abrange não só os trabalhos de
simples arquitetura, mas também o enquadramento urbano ou rural
onde se encontram as evidências de uma civilização em particular,
um desenvolvimento significativo ou um acontecimento histórico.
Isto se aplica não só às grandes obras de arte, mas também a obras
mais modestas do passado que adquiriram significado cultural com a
passagem do tempo (ICOMOS, 1964).

cação urbana[1], ainda que tais parâmetros tenham sido significativamente revistos em nossa história recente[2]. Igrejas, casas de câmara e cadeia, solares pertencentes a personagens históricos, edifícios públicos significativos e portentosos,
teatros, palácios de governo, fortificações militares, entre outros, compõe a lista

segundo uma projeção retrospectiva idealizada e um tanto distorcida da própria
história da arquitetura brasileira” (KÜHL, 2008, p. 106).

BRASIL

além da criação arquitetônica isolada, superando-se a ideia de monumentalidade

discursos em favor dos processos de tombamento e dos programas de requalifi-

bém “(...) uma tendência a impor sobre o edifício um estado original hipotético,

/

A Carta de Veneza de 1964 ampliou o conceito de monumento histórico[3] para

dade e valor artístico exemplar dos objetos costumam estruturar grande parte dos

os quais, além de uma clara opção por determinadas tipologias, evidenciam tam-

/

2018

relacionado à arquitetura, à cidade ou aos valores imateriais, critérios de antigui-

preferencial dos edifícios a serem protegidos pelos órgãos de preservação oficial,
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Françoise Choay (2001) apresenta o teórico italiano Gustavo Giovannoni como
um dos primeiros a levantar essa nova abordagem sobre o objeto patrimonial.
Em 1913, Giovannoni escreveu o artigo “Vecchie Città ed Edilizia Nuova”, no qual
a noção de ambiente foi apresentada como uma ampliação do valor do monumento em si em direção ao valor de seu contexto. Contexto esse que abarcaria
as chamadas arquiteturas menores, ou seja, aquelas que não têm caráter monumental e artístico, mas que testemunham o desenvolvimento das velhas cidades.
Sobre os postulados de Giovannoni, Choay afirma não se tratar da “museificação”
do ambiente urbano, mas de uma intervenção que atualiza, transforma e revitali-

[requalificação seria] uma ação que preserve, tanto quanto possível, o ambiente
construído existente (pequenas propriedades, fragmentação no parcelamento do solo,
edificações antigas) e dessa forma também os usos e a população moradora. A reforma
necessária na infraestrutura existente para adaptá-la a novas necessidades não
deve descaracterizar o ambiente construído herdado. Nos edifícios deveria ser feitas
“intervenções mínimas” indispensáveis para garantir conforto ambiental, acessibilidade
e segurança estrutural (MARICATO, 2000 apud FIÚZA, 2012).
[1]

Beatriz Kühl lembra que nos primórdios da fundação do IPHAN na década de 30: “(...)
o interesse recaiu sobre a produção dos séculos XVI e XVII; numerosas manifestações do
século XIX (com exceção do neoclássico, que era, de modo geral, apreciado) e do começo
do século XX foram consideradas desprovidas de interesse e fruto de pura importação”
(KÜHL, 2008, p 101). Obras de restauração como as dos Teatros Municipais do Rio de
Janeiro e São Paulo, do Teatro Pedro II de Ribeirão Preto, a Sala São Paulo na região da
Luz e a Agência Central dos Correios no Vale do Anhangabaú em São Paulo, entre vários
outros, são sinais dessa revisão de princípios aos quais nos referimos.
[2]

1008

za sem descaracterizar ou negar o genius loci.

Até os anos de 1960 usava-se o termo “monumento histórico” ao invés
de “patrimônio histórico”, o que se explica pela própria etimologia da palavra
“monumento” originária do latim monumentum, derivada de monere, traduzida como
“lembrar”. Ao final do século XIX e início do XX, o termo “monumento” passa a designar
não só índices do passado como também arquiteturas colossais, arquiteturas do
poder, proezas técnicas. Com o advento da fotografia o monumento perde sua função
memorial e passa a significar o grande, o belo, o prestigioso, o “monumental”. Assim,
o “monument” é feito para sê-lo. É uma construção, arquitetônica ou escultórica,
que, a priori, é memorial; já o “monumento histórico” é escolhido a posteriori pelo seu
valor documental, de forma tal que nem todo monumento é considerado hoje um
monumento histórico. Tal ampliação segue em direção ao uso do termo patrimônio,
abrindo-se mão do caráter de grandiosidade implicado anteriormente.
[3]
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Os inovadores dizem: as cidades não são museus ou arquivos, mas são
feitas para serem vividas da melhor forma possível e nós não podemos
comprometer o desenvolvimento delas e parar o caminho da civilização,
fechando a vida nova dentro de ruas estreitas e tristes, apenas por um
equivocado respeito fetichista em relação ao passado. (...) Respondem
os conservadores: a vida não pode ser movida somente por um conceito
material utilitário, sem um ideal, sem uma busca de beleza; menos
ainda do que a vida de um indivíduo, pode ser tal a vida coletiva das
cidades, que deve conter em si os elementos de educação moral e
estética e que não pode prescindir da tradição na qual se encontra boa
parte da glória nacional (GIOVANNONI, 2013, p.95-6).
O trabalho de estudo e levantamento do Quadrilátero Central de Ribeirão Preto[4]
se apoia justamente no reconhecimento do valor do conjunto urbano, da paisagem cultural e da chamada “arquitetura menor”, frequentemente desconsiderada no rol de bens representativos do patrimônio oficial da cidade.
As forças interessadas na preservação de alguma maneira não atuam
simplesmente movidas pelo valor histórico ou artístico do bem em
si, mas vinculam a ação de preservação a narrativas de afirmação
de identidade. Mas as razões concretas que levam à seleção deste ou
daquele bem ou arquitetura, para lhe ‘outorgar’ mérito e valor suficiente
que justifique sua seleção entre os bens a serem preservados, variam e
se ajustam às circunstâncias (ZEIN; MARCO, 2008, p.4).
Outra filiação que poderia ser incorporada ao trabalho em questão seria o de “patrimônio modesto”:
En términos conceptuales, este patrimonio puede definirse como el
conjunto de aquellos bienes urbanos característicos de cada urbe,
principalmente las viviendas de pequeña y mediana escala que
“AQC: Área Especial do Quadrilátero Central, que abrange a área urbana situada
entre as avenidas Nove de Julho, Independência, Francisco Junqueira e Jerônimo
Gonçalves, a qual será objeto de programa de reestruturação e requalificação urbana”
(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 2007).
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constituyen tejidos concentrados y/o dispersos, destinados a clases
sociales medias y realizados por constructores, idoneos y en menor
medida profesionales, utilizando técnicas y tecnologías principalmente
post-industriales (SANCHEZ & CACOPARDO, 2012, p.2).

O reconhecimento histórico-arquitetônico do
Quadrilátero Central
Histórico da área
A origem da cidade de Ribeirão Preto como núcleo de povoamento faz parte de
um conjunto de estratégias de incorporação de terras devolutas aos seus já amplos domínios, pelos grandes latifundiários paulistas do café do século XIX. Estes lançavam mão da doação de terras à Igreja a fim de constituir os chamados
patrimônios religiosos, glebas separadas de suas propriedades destinadas à construção de uma capela a partir da qual se organizavam quadrículas urbanas cujos
lotes seriam transferidos para os interessados em estabelecer moradia no povoado que então se delineava. O objetivo da formação destes núcleos de povoamento
forjados pela vontade e iniciativa do fazendeiro era a valorização e o progresso de
suas terras com a possibilidade de atrair mais interessados em habitar e trabalhar
em áreas tão remotas como o oeste paulista[5]. Ainda que o intento de valorização
e progresso de terras tenha sido alcançado em um relativamente curto período
de tempo, o acesso a essa nova fronteira era ainda precário. Referindo-se às áreas
de avanço do café no estado de São Paulo, Guirardello mostra que “não havia
profissionalização na empreita de abrir e manter estradas; a tarefa de abertura de
caminhos e picadas, bem como sua manutenção, era confiada pelo governo aos
inspetores de estradas da província” (GUIRARDELLO, 2010, p.44).

[4]
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Uma primeira e importante característica destes povoados, portanto, é sua origem
não espontânea nem naturalmente criada por influências diversas como foi o caso das
cidades mineiras do ciclo do ouro (MG).
[5]
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Seguindo esse padrão de fundação que representou a origem de grande parte

dos às ruas do centro da cidade: rua Coronel Américo Baptista da Costa, fazendeiro,

dos atuais núcleos urbanos do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto viu

proprietário das fazendas Tambaú, Bela Aurora, Boa Vista e Lageado e ainda a rua

nascer sua área urbana por volta de 1845:

Coronel Luiz da Cunha, também um ilustre fazendeiro do século XIX, entre outros.

José Mateus dos Reis, dono da maior parte da Fazenda das Palmeiras,
fez a primeira doação de terras no valor de 40 mil reis, com a condição
de no terreno ser levantada uma capela em louvor a São Sebastião
das Palmeiras. Em 2 de novembro de 1845, no bairro das Palmeiras,
era fincada uma cruz de madeira como tentativa de demarcação de
um patrimônio para a futura capela de São Sebastião [...] Com esta,
surgiram outras doações objetivando ampliar o patrimônio da capela,
doações que foram anexadas à primeira feitas por José Alves da Silva
(4 alqueires), Miguel Bezerra dos Reis (2 alqueires), Antônio Bezerra
Cavalcanti (12 alqueires), Alexandre Antunes Maciel (2 alqueires),
Mateus José dos Reis (2 alqueires), Luís Gonçalves Barbosa (1 alqueire) e
Mariano Pedroso de Almeida (CIONE, 1996).
O grupo de fazendeiros que a historiografia local[6] elege como fundadores
da cidade faz parte de um elenco de figuras notórias no cenário político e
econômico do início do século XX, os coronéis do café. O poder econômico
advindo da lavoura cafeeira ligava-se intimamente à obtenção de ampla influência
política, tanto na esfera municipal quanto na federal.
O Partido Republicano Paulista (PRP) núcleo político representativo dos grandes
produtores de café do estado de São Paulo no século XIX, tinha como um de seus
principais projetos políticos o aumento da autonomia municipal das cidades onde
sua influência se espraiava. Fortalecendo a base regional através da autonomia
política municipal obtinha-se a possibilidade de negociar diretamente com o governo federal preços e medidas favoráveis aos cafeicultores e à região onde suas
propriedades se localizavam. O coronel do café era bem mais que o promotor do
desenvolvimento econômico da região por ele influenciada. No caso de Ribeirão
Preto a presença da categoria se manifestava, por exemplo, através dos nomes da-

[6]
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Cione (1996), Lages (1996), Faria (2003) e Silva (2006), entre outros.

O título de coronel que figurava antes de seus nomes significava a láurea pelo
poder alcançado que se concretizava com sua incorporação à Guarda Nacional[7].
A regulamentação fundiária levada a cabo pela Lei de Terras e a normatização de
um desenho urbano voltado ao ordenamento e saneamento da cidade em meados
do século XIX no Brasil não podem ser entendidos como fenômenos distintos dos
agenciamentos urbanos embasados pelas formulações teóricas e científicas provenientes de pensadores e cientistas europeus da época[8]. O modelo de um poder
burguês, baseado na sua exuberância econômica, que aliado eventualmente a um
poder instituído, a monarquia constitucional, toma as rédeas da história, serve
“A Guarda Nacional era recrutada entre os cidadãos com renda anual superior a
200 mil réis, nas grandes cidades, e 100 mil réis nas demais regiões. Era vista por seus
idealizadores como o instrumento apto para a garantia da segurança e da ordem, vale
dizer, para a manutenção do espaço da liberdade entre os limites da tirania e da anarquia.
Tinha como finalidade defender a Constituição, a liberdade, a independência e a integridade
do Império, mantendo a obediência às leis, conservando a ordem e a tranquilidade
pública. (...) Tudo isto no período em que o Brasil era o Império do Café, mesmo quando o
processo econômico brasileiro se desenvolvia nas condições de economia incipiente nos
moldes de um capitalismo tardio, com traços coloniais, dependente e mercantilista, ainda
que no século XIX o mercantilismo já tivesse sido superado como modelo internacional,
os pequenos e médios cafeicultores coexistiam, agiam e interagiam no tão afamado
mundo das grandes propriedades, formando neste caso um contingente com poder
político e econômico. Pois fazendo parte ativa dos Corpos da Guarda Nacional se viam
como verdadeiros baluartes da independência e a integridade do Império e braço de Sua
Majestade Imperial Defensor Perpétuo do Brasil.” (SOARES, 2011, p. 17).
[7]

Nesse sentido, as reflexões foucaultianas a respeito do nascimento da medicina
social (capítulo homônimo da sua obra “Microfísica do poder”) ao longo dos séculos
XVIII e XIX esclarecem e contextualizam o quadro brasileiro. Essa reflexão parece
guardar estreita relação com as estratégias políticas usadas no contexto histórico
descrito neste trabalho. “As técnicas de controle do meio e os dispositivos disciplinares
produzidos a partir do saber médico subsidiaram a idealização de espaços modelares e
corretivos por homens do século XIX” (CORREIA, 2004, p.25).
[8]
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tanto à Europa como ao Brasil. Tal burguesia, rebatizada aqui de “aristocracia rural

Quadrilátero Central de Ribeirão Preto, delimitada a norte e a oeste pelos cór-

paulista”, demanda, promove e financia a nossa “revolução industrial”.

regos Retiro Saudoso e Ribeirão Preto, respectivamente. Sua relevância, portanto,
se afirma não só pela ocorrência de exemplares da arquitetura eclética e neoco-

Lideranças políticas da região de Ribeirão Preto – leia-se burguesia cafeicultura e

lonial regional, mas pela originalidade do traçado urbano e perfil das calhas do

personalidades lotadas em cargos públicos a ela ligadas – diante da precariedade

sistema viário (fachada, calçadas e ruas) mantidos intactos até hoje, sem planos de

dos meios de transporte e escoamento da produção de café das longínquas fazen-

alargamentos, retificações e modernizações que o descaracterizassem.

das do oeste paulista, à época realizado em tropas conduzidas por animais, mobilizaram-se a fim de pressionar o Estado na busca de soluções para o problema.
Esta ação dava continuidade ao movimento de expansão de ferrovias no estado,
cujo resultado foi a formação de uma malha ferroviária significativa que se irradiava por toda a região oeste do estado de São Paulo e cujo traçado seguia a lógica
do escoamento da produção agrícola convergindo à cidade de São Paulo de onde
o café descia ao porto de Santos.
O tráfego gerado nos cruzamentos e entroncamentos de ferrovias
estimulariam o comércio local, criando áreas de influência que
excederiam os limites municipais e, com o passar do tempo, criariam
necessidades de estabelecimento de postos de administração pública,
bancos e hospitais (LUZ, 2006, p. 54).

O projeto de atividade pedagógica de reconhecimento
histórico-arquitetônico do Quadrilátero Central
A área de estudo do Quadrilátero Central refere-se aos três primeiros momentos
da formação urbana ribeirão-pretana. O primeiro, dentre o final do século XIX até
a década de 1920 - marcado pela chegada de imigrantes e da crescente economia
cafeeira - que deu origem ao núcleo urbano entorno da atual Praça XV de Novembro. Em seguida, dentre as décadas de 20 e 40, quando a crise do café afetou consideravelmente o crescimento populacional e as habitações de alta renda deslocaram-se para o sul do núcleo original. E, finalmente, entre as décadas de 40 e 60,
quando a região central passa a ser ocupada predominantemente pelo comércio
popular e as habitações de elite passam a ocupar os bairros ao sul do município

No caso de Ribeirão Preto esse desenvolvimento trazido pelo trem se potencializa

(CALIL JR, 2003; FIGUEIRA, 2013).

e encontra condições mais favoráveis pela criação de um projeto de arruamento
produzido pelo fabriqueiro[9] Manoel Fernandes do Nascimento (SILVA, 2006) cuja
característica mais evidente é o desenho em tabuleiro de xadrez, um padrão bastante utilizado em colônias e possessões da América portuguesa e espanhola desde o século XVIII. Núcleo original e formador da futura cidade, inclusive abrigando
a capela, sede da Fábrica da Matriz[10], nasce assim a área hoje conhecida como
“Fabriqueiro: nome dado ao administrador das capelas e das “fabricas”, como
eram chamadas todas as fontes de renda da Igreja, como as porções de terras que
constituíam o patrimônio do santo, engenhos, prédios, etc.” (VALADÃO, 1998 apud
SILVA, 2006, P.61).
[9]

O termo “Fábrica da Matriz” significa o conjunto de bens e espaços de caráter
supra-privado, ainda incipiente para se chamar de “público” caracterizado pelo
[10]
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conjunto das doações de terras e valores pecuniários dos fazendeiros da região.
O termo “condomínio” não seria equivocado no caso por se tratar de um espaço
compartilhado entre proprietários privados e sobre o qual tem poderes e direitos
limitados, atribuídos, no caso ao “fabriqueiro”, espécie de “síndico” desse patrimônio
condominial constituído. Cabe acrescentar ainda que a administração cadastral,
civil e penal desse espaço era delegada à Igreja Católica representada pelo pároco
local, devidamente instalado na capela matriz do povoado e que junto do fabriqueiro
condensava e dava corpo aos poderes executivo, legislativo e judiciário (ainda o
espiritual) da região.
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O “prestígio social” representado pelas casas e instituições localizadas no
Quadrilátero Central foi duramente abalado pela desativação, em 1967, da estação ferroviária da Companhia Mogyana situada à Av. Francisco Junqueira, em
cujo terreno foi construída a atual rodoviária. Embora o traçado urbano original
não tenha sofrido alterações significativas, as edificações remanescentes dos três
períodos em questão, quando não abandonadas, foram bastante modificadas e,
em muitos casos, descaracterizadas, mas ainda assim identificam-se elementos
que atestam diferentes períodos, materiais, técnicas, usos e, portanto, a dinâmica
à qual está sujeita a arquitetura, como por exemplo, ornamentos, esquadrias, telhados e platibandas que se superpõem como verdadeiros palimpsestos (Figura 2).

Figura 2. Elementos arquitetônicos de diferentes períodos se sobrepõem nas fachadas de vários
imóveis do Quadrilátero Central. Fonte: autores.

No que se refere aos imóveis tombados, a maioria é produto do ecletismo, o estilo preterido pelos grandes fazendeiros do café. A classe média, na medida do
possível, imitava as fachadas e a organização tripartida do interior das residências
burguesas, movida pelo desejo de se adequar aos novos modos de morar ensinados pela República. Embora as residências da classe média, dotadas de ambientes
destinados a atividades comerciais, representem um maior número de imóveis
Figura 1. Delimitação dos três períodos de formação do Quadrilátero Central e fotografias

construídos até os anos 30, são os monumentos públicos e os palacetes os princi-

da década de 1900, em sentido horário, da Praça XV de Novembro, Antiga Matriz, Praça das

pais representantes do atual patrimônio tombado da cidade: 35 foram tombados,

Bandeiras/ Nova Matriz, Rua da Estação e Estação ferroviária. Fonte: autores a partir do mapa do
Google Earth e fotografias do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto.

1016

1017

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

sendo 28 em nível municipal (Conppac[11]), 6 em nível estadual (Condephaat[12]) e 1
em nível municipal e estadual, conforme o mapa reproduzido na Figura 3. Instrumento legal esse que não só é insuficiente para efetivar medidas de preservação
histórico-arquitetônica como também reforça a aderência a critérios de monumentalidade e excepcional valor artístico na seleção de tais bens como patrimônio
oficial de Ribeirão Preto.

Figura 3. Mapeamento dos bens tombados na área do Quadrilátero Central de Ribeirão Preto.
Fonte: mapa elaborado pelos autores a partir do levantamento feito por Flávia Villas Boas[13].

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural do Município de
Ribeirão Preto.
[11]

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo
[12]
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VILAS BOAS, Flavia Fernanda Segismundo. Fragmentos Patrimoniais: Percursos pela
história de Ribeirão Preto. 2015. Trabalho Final de Graduação (Orientadora: Me. Ana
Teresa Cirigliano Villela). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Centro Universitário
Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2015.
[13]
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Cientes do descolamento entre as políticas patrimoniais de Ribeirão Preto e as dis-

levantamento fotográfico; cadastramento dos imóveis de interesse e formulação

cussões nacionais e internacionais, especificamente no que se refere à ampliação

de banco de dados.

do valor do edifício isolado em favor do valor de conjunto, chegando à noção recente de paisagem cultural, desenvolvemos o projeto “Levantamento histórico-pat-

De fevereiro de 2016 a julho de 2017, foram realizadas as duas primeiras etapas

rimonial do Quadrilátero Central de Ribeirão Preto (SP)”, coordenado pelos docentes

no âmbito do Escritório Modelo. Durante o primeiro semestre de 2016, dez gru-

autores deste artigo, no âmbito do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e

pos, com três participantes cada, fizeram uma varredura fotográfica de todos

Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Transformado hoje

os 187 quarteirões que compõem o Quadrilátero Central. Dividiu-se a área pelo

em projeto de extensão, seu propósito é reconhecer e documentar imóveis de

número de equipes e cada uma delas realizou a captação de imagens referentes

interesse histórico-arquitetônico inseridos na área em questão.

aos trechos de ruas das respectivas subáreas.

O Quadrilátero Central concentra uma quantidade significativa de edifícios que at-

Na segunda etapa, desenvolvida de agosto de 2016 a julho de 2017, deu-se início

esta o processo de formação e transformação urbana de Ribeirão Preto. Inseri-los

à seleção dos imóveis de potencial interesse histórico e arquitetônico para que os

em estilos históricos específicos seria, porventura, muito restritivo por terem sido

mesmos fossem cadastrados em fichas específicas. Desta vez, estiveram envolvi-

modificados ao longo dos anos, garantindo-lhes usos diversos. Ainda que não doc-

dos 23 alunos que, a partir dos levantamentos fotográficos das subáreas previa-

umentadas, as alterações pontuais ou as reformas desses edifícios respondem à

mente realizados, identificaram, junto aos professores coordenadores, os imóveis

dinâmica inerente à arquitetura, sobretudo nas áreas centrais. O reconhecimen-

com características morfológicas e estéticas indicativas de sua antiguidade ou

to dos estratos sobrepostos que pudessem periodizar tais modificações só seria

relevância arquitetônica. Platibandas, esquadrias, ornamentos, volumetrias e es-

possível se realizados estudos diagnósticos próprios do campo do restauro e da

quemas de composição de fachada foram alguns dos elementos analisados que

conservação arquitetônica.

pautaram esse longo processo de reconhecimento. Muitas edificações foram continuamente modificadas ao longo dos anos, por isso, tivemos o cuidado de nos

Este projeto, por sua vez, partiu do reconhecimento do conjunto de edificações

atentar a elementos pontuais e não apenas ao conjunto da arquitetura, por vezes

construídas no Quadrilátero Central para que, posteriormente, fossem identifica-

já descaracterizado. Em alguns casos, no entanto, a acentuada descaracterização

dos aspectos formais e materiais de interesse histórico, artístico e arquitetônico.

de formas, volumetrias e ornamentações originais não justificava tal inclusão.

Por meio deste exercício, os alunos foram instigados (e ensinados) a olhar para as
edificações existentes, independentemente de tipologias ou datações.

Com um total de 353 edificações consideradas de interesse patrimonial, foram
elaboradas Fichas Cadastrais de cada uma delas como forma de sistematizar e

O desafio de ensinar aos alunos a olhar para a arquitetura (antiga ou recente)

padronizar as informações colhidas, fazendo uso do modelo utilizado pelo IPHAN

pressupunha a adoção de uma metodologia de levantamento que garantisse o

para o Inventário Nacional de Referências Culturais. Foram registrados em tais

alinhamento dos dados coletados. Para tanto, o projeto foi dividido em três etapas:

fichas dados referentes à localização, grau de proteção (se existente) e fotografias.
A partir da relação de endereços, foram solicitadas as Folhas de Informação dos
Imóveis junto à Seção de Informações Cadastrais da Secretaria de Planejamento
e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Por meio desse doc-
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umento, seria possível verificar os números dos processos concernentes a cada
edificação conservados no Arquivo Público e Histórico. As Folhas de Informação
foram então escaneadas e arquivadas junto às fichas de cadastramento produzidas para que pudessem ser consultadas posteriormente[14].
Encerradas as atividades no âmbito do Escritório Modelo, deu-se continuidade ao
trabalho como projeto de extensão universitária, iniciada em outubro de 2017[15].
Todo o material foi revisado e os imóveis inseridos em um mapa em plataforma
CAD (Figura 4), a partir do qual foi possível conferir e identificar possíveis lacunas
nos levantamentos. Tal conferência encontra-se hoje em andamento e, ao ser concluída, daremos início à terceira etapa, de coleta de informações para composição
do banco de dados.

Devido à grande quantidade de fichas produzidas, para facilitar a consulta ao
banco de dados em construção, manteve-se a divisão do território estudado em 10
subáreas.
[14]

Figura 4. Imóveis de interesse histórico-arquitetônico levantados no Quadrilátero Central de
Ribeirão Preto (as cores indicam cada uma das 10 subáreas nas quais a área foi dividida para
efeito de estudo). Fonte: autores.

Participam as alunas Leticia Baptista Fiacadori, Livia Vilela Mendonça Amorim, Tainah
Mogno Melchior dos Reis, Talita Elioenara de Oliveira e Vanessa Pereira Laredo.
[15]
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O banco de dados será composto dos documentos de cada um dos imóveis con-

tombamento, sem sequer serem consultadas as fontes primárias. O reconheci-

stantes no Arquivo Público e Histórico para que possam ser identificados e docu-

mento do objeto histórico tem sido restrito à descrição de elementos compositi-

mentados projetos arquitetônicos originais e de reforma. Por meio desse proces-

vos da arquitetura associada às (escassas) informações acerca dos proprietários

so documentação, será possível reconhecer cronologias histórico-arquitetônicas,

e usos originais. A fragilidade desse reconhecimento se manifesta no hiato exis-

aspectos materiais, técnicas construtivas e assim conhecer o patrimônio não-ofi-

tente entre o reconhecimento preliminar e os projetos de restauro e conservação,

cial da cidade de Ribeirão Preto. Sabe-se de antemão que muitos desses projetos

já que estudos direcionados à investigação da matéria arquitetônica em si acabam

foram perdidos ou nunca constaram nos arquivos oficiais, o que também será um

suprimidos por um rol de dados restrito e nem sempre utilizado.

dado importante acerca do controle e aprovação das construções empreendidas
na região central e seus rebatimentos com as normas impostas pelos Códigos de

Embora projetos e obras de restauro de edifícios históricos no Quadrilátero Cen-

Posturas e Códigos Sanitários no início do século XX.

tral de Ribeirão Preto sejam raros, sobretudo em bens não tombados, o trato
desses objetos no âmbito acadêmico tem sido motivo de interesse crescente den-

A constituição de um banco de dados a partir de informações primárias é um

tre os alunos das faculdades de Arquitetura e Urbanismo da cidade. O volume de

trabalho extenso e que demanda o engajamento de professores e alunos. O

trabalhos finais de graduação com propostas de intervenções em bens tombados

desenvolvimento de atividades paralelas à sala de aula, ainda que não superada

– em geral, intitulados, equivocadamente, de “restauro” ou “restauração” – é cres-

a totalidade das dificuldades enfrentadas, propicia o diálogo com as pré-existên-

cente, mas, em sua maioria, suprimem os necessários levantamentos documen-

cias - sejam elas antigas ou recentes, históricas ou não –, frequentes no campo

tais, métricos e fotográficos, essenciais à abordagem crítica do exercício projetual.

profissional.

Parece prevalecer o desejo de se construir anexos e impor novas espacialidades e

Acerca dos resultados parciais e seus rebatimentos no
ambiente acadêmico
A disparidade entre o número e, sobretudo, dos critérios utilizados para seleção
dos imóveis tombados e aqueles identificados como dotados de valor histórico
durante o trabalho de reconhecimento do Quadrilátero Central denuncia a frágil
relação entre o conjunto urbano e as edificações em si, entendidas ainda hoje
como monumentos isolados. Exceções como a Rua José Bonifácio e o chamado
Quarteirão Paulista, tombados na categoria Conjuntos e Sítios Urbanos respectivamente pelo Conppac e pelo Condephaat, no entanto, somam imóveis densamente descaracterizados, quando não em ruínas. A máxima “conhecer para preservar” parece também se limitar a uma certa quantidade de informações históricas
sobre os bens arquitetônicos que integram o patrimônio oficial da cidade, escritas
e re-escritas em livros, jornais, revistas, sites, trabalhos acadêmicos e dossiês de
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morfologias, condicionando o valor da pré-existência ao valor da novidade. O anseio por adiantar a etapa projetual - como se os levantamentos não integrassem
o projeto – faz do objeto histórico-arquitetônico mero cenário ao gesto e ao gosto
do aluno a se formar. Hotel Brasil, Palacete Camilo de Matos, Palacete Jorge Lobato, Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP), Palacete Albino de Camargo e Biblioteca Altino Arantes são alguns dos patrimônios tombados que mais despertam
o interesse desses alunos, inclusive no âmbito das disciplinas de Técnicas Retrospectivas. O levantamento documental se apoia então nas (escassas) fotografias e
nos projetos (quando existentes) disponibilizados pelo Arquivo Público e Histórico
de Ribeirão Preto. O “reconhecimento” histórico, por sua vez, reproduz o que contam historiadores e memorialistas locais.
A preferência repetitiva por esses imóveis parece atestar o senso comum de que
apenas os bens tombados constituem o patrimônio da cidade, reforçando-se
assim a pertinência do desenvolvimento do projeto de extensão aqui relatado.
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Para os estudantes, é difícil entender que as “arquiteturas menores”, embora
não integrem o patrimônio oficial urbano, possam ser igualmente objetos históricos. Desconhecem-se, pois, os imóveis produzidos por “anônimos” - mestres-deobras, pedreiros e práticos-licenciados - muitas vezes inseridos nos perímetros
de proteção dos bens tombados. Ainda que contemporânea a esses, por não ser
dotada da mesma monumentalidade e estar relacionada a personagens locais
ilustres, a produção da arquitetura popular foi completamente esquecida das discussões acerca da preservação patrimonial no centro de Ribeirão Preto.
Além disso, com base na Carta de Brasília de 1995 podemos sugerir que a validação de um lugar, um edifício ou um conjunto arquitetônico como patrimônio
histórico vai além da mera identificação desse objeto como obra de arte em si, na
acepção brandiana do termo[16]. Sua valoração deve advir do significado que tal
materialidade assume para a comunidade local: “os edifícios e sítios são objetos
materiais portadores de uma mensagem ou argumento cujo valor se estabelece
pelo fato de serem marcos de um contexto social e cultural determinado e sua
compreensão e aceitação por parte da comunidade local os converte em patrimônio” (Carta de Brasília, 1995, p. 2).
Grande parte dos imóveis identificados nesse trabalho são residências particulares construídas pelos próprios moradores, salvo exceções, sem a participação
de arquitetos ou engenheiros com formação acadêmica. Não se trata de edifícios
públicos ou comerciais de grande porte ao gosto eclético sofisticado. Como campo
experimental, o levantamento do Quadrilátero Central abrirá um leque de possibilidades para a leitura do espaço urbano e da produção arquitetônica de Ribeirão
Preto desde o final do século XIX aos dias atuais.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências
CALIL JR, Osório. O centro de Ribeirão Preto: os processos de expansão e setorização.
2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – EESC, USP, São Carlos.
CARTA de Brasília. Brasília: sn, 1995. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20Brasilia%201995.pdf. Acesso em: 17 abr. 2018.
CHOAY, F. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Ed. UNESP, 2001.
CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: IMAG/Legis Summa,
1996. 5 vol.
CORREIA, Telma de Barros. A construção do habitat moderno no Brasil, 1870-1950.
São Carlos: RiMa, 2004.
FARIA, Rodrigo Santos. Ribeirão Preto, uma cidade em construção (1805-1930). O
moderno discurso da higiene, beleza e disciplina. 2003. Dissertação (Mestrado em
História) - IFCH, Unicamp, Campinas.
FIGUEIRA, Tânia Maria Bulhões. Produção social da cidade contemporânea: análise
dos condomínios urbanísticos e loteamentos fechados de alto padrão do Subsetor Sul
de Ribeirão Preto/SP. 2013. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –
IAU, USP, São Carlos.
FIUZA, Juscélia; PETENUSCI, Marcela C.; Plano de Diretrizes Urbanas para o Centro
Histórico do distrito de Bonfim Paulista – Ribeirão Preto (SP). Ribeirão Preto: Fundação

Cesare Brandi (1906-1988) - crítico, professor e historiador da arte para quem a obra
de arte seria todo produto especial da atividade humana que a distingue do comum dos
outros produtos.
[16]

Alphaville; Secretaria Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, 2012.
GHIRARDELLO, Nilson. A formação dos patrimônios religiosos no processo de expansão urbana paulista. São Paulo: Editora UNESP, 2010.

1026

1027

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

GIOVANNONI, Gustavo. Gustavo Giovannoni: Textos escolhidos. Tradução de Renata

Sánchez, Lorena Marina; Cacopardo, Fernando Alfonso. Tandil y Mar del Plata dos

Campello Cabral, Carlos Roberto M. de Andrade, Beatriz Mugayar Kühl. Cotia, SP:

historias, dos ciudades, dos tipos de patrimonio modesto. Portal Vitruvius. Arquitex-

Ateliê Editorial, 2013.

tos N.144.03,

HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções 1789-1848. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

ano 12, mai 2012. Disponível em: < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.144/4342 >. Acesso em
16/04/2018.

______________ . A Era do Capital 1848-1875. São Paulo: Paz e Terra, 1987.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBEIRÃO PRETO. Filhos do Café - Ribeirão

ICOMOS. Carta de Veneza – Carta para a Conservação e Restauração de Monumentos
e Sítios (1964). Veneza: ICOMOS, 1964. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/.
Acesso em: 5 abr. 2018.
KÜHL, Beatriz Mugayar. A preservação do patrimônio Arquitetônico. Problemas teóricos de restauro. São Paulo: Ateliê editorial/FAPESP, 2008.
LAGES, José Antônio. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do Retiro – o povoamento
da região pelos entrantes mineiros na segunda metade do século XIX. Ribeirão Preto:
VGA Editores, 1996.
LANNA, Ana Lúcia Duarte. Ferrovias, cidade e trabalhadores 1870-1920. 2002. Tese
de livre docência - FAU, USP, São Paulo.
LUZ, Luciano Ferreira. Os trilhos nas áreas urbanas: conflitos, desafios e oportunidades em dez cidades paulistas. 2006. Dissertação (Mestrado em História) - FFLCH,
USP, São Paulo.

Preto da terra roxa - tradicional em ser moderna. Curadoria Histórica do Museu do
Café. Ribeirão Preto (SP). Fundação Instituto do Livro, 2010.
SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga. Memórias do Antigo Barracão. Ribeirão Preto, SP: Editora COC, 2006.
Soares, Julio Cesar Fidelis. As unidades da Guarda Nacional sediada em Resende no
século XIX: a oligarquia em armas. Disponível em: <http://www.valedoparaiba.com/
terragente/estudos>. Acesso em 08 dez. 2011.
VALADÃO, Valéria. Memória arquitetônica em Ribeirão Preto: planejamento urbano e
política de preservação. 1997. Dissertação (Mestrado em História) – FHDSS,UNESP,
Franca.
ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita Regina. Paradoxos do valor artístico e a definição
de critérios de preservação na arquitetura, inclusive moderna. In: 2º Seminário
DOCOMOMO N-NE, 2008, Salvador. Anais... Salvador: Docomomo, 2008.

MORAIS, Marcelo de. As vilas ferroviárias paulistas: arquitetura e as relações urbanas
nos núcleos habitacionais ferroviários. 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura
e Urbanismo) - EESC, USP, São Carlos.
RELATÓRIO do Inventário de Referências Culturais (INRC). Ribeirão Preto: Prefeitura Municipal, Secretaria da Cultura, Rede de Cooperação Identidades Culturais,
2010.

1028

1029

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

ARQUITETURA MODERNA
EM SANTA CATARINA
E A PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO COM
VISTAS À PRESERVAÇÃO
BIAZIN, CRISTIANE G.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Superintendência Estadual em Santa Catarina
Praça Getúlio Vargas, 268, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-030
cristiane.biazin@iphan.gov.br

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

RESUMO
O patrimônio moderno edificado no Estado de Santa Catarina até o momento
carece de proteção tanto na instância municipal quanto estadual e federal. Tratamse de edificações mais recentes, que para o senso comum ainda não possuem o
valor de antiguidade, não podendo ser considerado patrimônio. Muitas vezes há
até mesmo resistência por parte dos próprios arquitetos. Apesar de desde 2008
haver uma preocupação do IPHAN sede em relação ao tema, tanto que instituiu
um grupo de trabalho para discutir o assunto, não houve um documento final
consolidado, e o Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
Modernos não chegou a ser instituído enquanto programa nacional. Diante disto,
e percebendo as perdas significativas que estavam ocorrendo, em 2010 o IPHAN/
SC teve a iniciativa de iniciar um inventário de conhecimento sobre o assunto,
iniciando por uma revisão bibliográfica que identificasse os bens que já haviam sido
citados em monografias, dissertações, teses e livros, a fim de obter um panorama da
produção de conhecimento sobre o assunto. Deste material produzido, foi possível
averiguar que o universo de bens conhecidos e reconhecidos ainda é muito pouco
significativo, em sua maioria localizado em Florianópolis, Blumenau e Criciúma. Não
foram encontradas menções em Joinville, a maior cidade do estado, nem Laguna
ou São Francisco do Sul, centros históricos tombados pelo IPHAN. Também não
foram encontradas referências no oeste do estado, que possui municípios mais
recentes, onde certamente há muitos exemplares de arquitetura moderna. Na
sequência, o IPHAN buscou a elaboração de um inventário mais detalhado, através
da metodologia proporcionada pelo Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão –
SICG, para o qual foi firmado um Termo de Cooperação com a Universidade Federal
de Santa Catarina. Nesta etapa foram inventariados principalmente os edifícios
institucionais localizados em Florianópolis. O próximo passo é ampliar os inventários,
para o qual se faz necessária a busca de alternativas financeiramente viáveis, tendo
em vista a vastidão do território catarinense.
Palavras-Chave: arquitetura moderna; Santa Catarina; preservação; inventário
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Introdução

imo da arquitetura preconizada pelo movimento moderno, ou como é colocado

Em primeiro lugar, quando se trata de patrimônio moderno, é preciso definir o

Desta maneira, pontua-se que a modernidade abrange as mais diversas correntes,

que abrange essa questão. As terminologias, por não serem unificadas, dão vazão
a uma certa confusão conceitual, onde acaba sendo entendido como arquitetura
moderna somente a arquitetura modernista, conforme preceitos do denominado
“estilo internacional”, defendido pelos CIAM.
Entretanto, é preciso ampliar a visão sobre a questão:
“A modernidade é entendida como uma forma de conceber o mundo
originário do humanismo renascentista e desenvolvido fortemente no
Iluminismo e seu correlato tecnológico: a Revolução Industrial. Frente a
essa ampla definição do termo, na arquitetura acabou designada como
conjunto de tendências teóricas e estilísticas implantadas ao longo do
século XX, confundido às vezes com o movimento moderno. Portanto,
mais que modernidade, devemos falar sobre uma “condição moderna
de projeto, com o qual o Movimento Moderno é intimamente ligado
“. Sendo assim, a modernidade seria o resultado de um racionalismo
esclarecido, “para o qual a arquitetura moderna e arte moderna em
geral, conferiram uma imagem muito mais alinhada com seu espírito
que as tentativas sucessivas realizadas no século XIX “. (González,1986
apud PRADO, 2014, p.12)

neste artigo, arquitetura modernista ou estilo internacional.

devendo ser entendida de uma forma ampla, que nos remete mais à mudança do
estilo de vida e da dinâmica social do que a uma estética em específico.
É preciso considerar ainda que há muitos exemplares que sofreram adaptações
locais à cultura, clima, entre outros fatores, fato observado especialmente no interior do país, onde se percebe uma mistura entre modernidade e tradição, resultado talvez do desejo de renovação aliado à limitações de acesso a materiais e
técnicas.
Sendo assim, neste artigo, ao se falar de arquitetura moderna, isso englobará as
diversas vertentes conforme dito anteriormente; e quando for mencionada a arquitetura modernista, será referente àquela pregada pelo Movimento moderno e
os CIAM.

O surgimento do moderno em Santa Catarina
Como bem nos lembra Teixeira (2009, p.166), a modernidade deve muito à máquina. As máquinas, a partir da revolução industrial permitiram mudanças significativas na sociedade nos mais diversos aspectos.

Neste sentido, teremos como premissa de que a arquitetura moderna abrange todas as manifestações surgidas em especial no início do século XX, que de alguma

Vemos claramente essa correlação no jornal Diário da Noite em 1930, ao anun-

forma representou uma ruptura com a tradição construtiva até então vigente, na

ciar a exposição da casa modernista, organizada por Gregory Warchavchik: “A ex-

arquitetura e nas artes isto representou a tradução de mudanças sociais pela qual

posição da casa modernista inaugura-se na próxima semana. Uma interessante

a sociedade estava passando neste período.

lição prática do gosto artístico na era da machina” (ANDRÉ,2013, p. 30)

É importante destacar essa questão, pois não se percebe consenso entre os au-

Diante disto, podemos dizer que um dos primeiros movimentos em direção à

tores sobre a utilização dos termos modernidade, moderno, modernismo. Nota-se

modernidade em Santa Catarina foi dado com a introdução das ferrovias. Através

ainda nas publicações o termo “arquitetura moderna” sendo usado como sinôn-

delas que cidades surgiram e de desenvolveram.
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A primeira estrada de ferro implantada foi a E.F. Teresa Cristina, aberta ao tráfego
em 1884 com o objetivo de transportar carvão das minas localizadas na região sul
do estado. Em seguida, foram construídas, ainda nos primeiros anos do século XX
mais três: Linha São Francisco, Estrada de Ferro Santa Catarina e Rede de Viação
Paraná Santa Catarina.
Apesar de, a princípio as estações ferroviárias terem sido construídas bastante
simples, a maioria em madeira, com o tempo muitas delas foram substituídas e
construídas de acordo com o gosto mais moderno, em estrutura de concreto armado e linguagem remetendo ao Art Déco. Destas, as que se destacam mais pela
imponência e grandiosidade são as Estações de Caçador (Caçador nova), Laguna,
Jaraguá do Sul e Porto União-União da Vitória.[1]
Já na segunda metade do século XX, iniciou-se a construção da ferrovia Tronco Sul
Santa Catarina. Entre os anos de 1963 e 1965 foi concluído o trecho Mafra-Lages e
entre 1967 e 1969, foi concluído o trecho Lages-Roca Sales (RS).
Esta ferrovia contava com pequenas estações-tipo modernas, contando com estrutura de concreto armado, com uma laje de cantos arredondados fazendo a
função de cobertura da plataforma. A estação de Lages é maior, embora menos

Figura 1- acima: Estação de Porto União; abaixo esquerda: Estação de Laguna; abaixo direita:
Estação de Caçador. Fonte: IPHAN/SC

graciosa que as estações-tipo, desenvolvendo-se em um partido retangular com
ornamentação bastante simplificada.

Na capital do estado, Florianópolis, não chegou a estrada de ferro, embora o Governador Hercílio Luz, ao idealizar a ponte que lhe empresta o nome, tivesse solicitado que fosse capaz de suportar a implantação deste meio de transporte. A
construção da ponte foi uma das primeiras ações, senão a primeira no sentido de
trazer a modernidade à capital do estado.
No início do século XX havia uma disputa política, onde opositores do governo
propunham a mudança da capital para Lages, já que Florianópolis (que se localiza

Esta estação tem uma peculiaridade que é fazer divisa entre Santa Catarina e
Paraná. Metade da Gare e da estação ficam em Santa Catarina e a outra metade no
Paraná. Ao final da guerra do Contestado convencionou-se que a estrada de ferro
nesse trecho seria o eixo divisor entre os dois estados.
[1]
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na Ilha de Santa Catarina) encontrava-se isolada, sem acesso rodoviário com o
restante do estado, dependendo de balsas para o transporte.
Segundo Teixeira (2009, p.209-210):
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“O início das obras da ponte pênsil metálica, ligando definitivamente
a Ilha de Santa Catarina ao continente, se deu em 1922. Essa obra,
inicialmente projetada estruturalmente para suportar uma linha férrea,
representava, à época o estado da arte em termos de projeto e execução
de vão pênsil. Com ela se esboçava uma promessa de modernidade
para a capital do estado de Santa Catarina, através de ligação física
permanente com o resto do país. O governador Hercílio Luz, desde o
início de seu primeiro mandato, manifestava sua contrariedade com
a instabilidade de conexão permanente da ilha com o continente,
dependendo sempre das condições climáticas para o funcionamento de
um serviço de barcas. Por outro lado, se desenhava uma movimentação
política de grupos contrários ao governo, propondo a transferência da
capital para Lages, geograficamente mais articulada com o sul e com o
centro do país.”
Na virada do século, as demandas por conforto urbano começam a se fazer presentes e se traduzem na implantação de serviços de telefone, água encanada, luz
elétrica, esgoto sanitário, linhas de bonde, cinema e outros. (PEREIRA,1984, p.76
apud TEIXEIRA, 2009, p. 196)
Figura 2- Construção da Ponte Hercílio Luz em 1922. Fonte: http://redespecula.pro.br/ponte-

Mais uma vez vemos que a implantação da modernidade está intimamente ligada

hercilio-luz/

às máquinas (telefone, bonde, projetores de cinema).
O citado amparo estatal foi fundamental para a disseminação da arquitetura modSegundo MUNARIM (2009, p.67), Santa Catarina, apresentou defasagem nos mod-

erna, como foi o exemplo das agências dos Correios e Telégrafos. A partir de 1931

ismos arquitetônicos em relação ao resto do país. Afirma que no estilo neoclássico

houve uma política de construção de “uma série de edifícios-tipo, de feição moder-

pouco se construiu, e o ecletismo somente começou a alterar as feições coloniais

na, apropriados para agências postais e telegráficas, de acordo com a importância

das vilas no fim do século XIX. “Os desejos de modernidade trouxeram com mais

do município.” (PEREIRA, 1999, p.103, apud TEIXEIRA, 2009, p. 175).

vigor o estilo Art Déco, popularizado pelo cinema e fortalecido pelo amparo estatal, espalhou-se por quase todas as cidades catarinenses.”

À medida que o governo adotou uma linguagem arquitetônica, disseminaram-se
edifícios institucionais dos mais variados tipos (educacionais, saúde, habitação social, etc.) por todo território catarinense.
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A partir da década de 1950 iniciou-se na capital catarinense um processo de cresci-

figuração urbana. No caso de Blumenau, o projeto de Hans Broos para a Matriz

mento urbano adensamento da área central, iniciando a verticalização da cidade.

da Companhia Hering cruza arquitetura modernista com a configuração de um

(TEIXEIRA, 2009, p.273-275).

patrimônio industrial. (BAUER, 2011, p.8)

Isto foi possibilitado pela implantação, nessa década, do primeiro plano diretor

A percepção dos processos de modernidade e modernização, levando em conta

de Florianópolis. “Esse plano foi transformado em lei em 1954. Quinze anos após,

não somente sua materialização, mas, também, o ‘desejo de ser moderno’, am-

um novo plano foi elaborado, agora na escala metropolitana, substituindo o an-

plia o foco de análise, expandindo sua compreensão para além das edificações

terior; esse novo plano foi transformado em lei em 1976 e vigiu até 1995 quando

definidas como modernistas. Relativiza, inclusive, a maneira de percepção dessa

então foi igualmente substituído. Os planos diretores de 1954 e 1976 apresentam

arquitetura, na medida em que os projetos e arquitetos inserem-se num contexto

características que nos permitem classificá-los como planos com forte inspiração

regional onde o hibridismo das técnicas e formas decorreu, em grande parte, das

modernista. (PEREIRA,s/d, p.01).

especificidades locais. Nesse sentido, reafirma-se a importância de edificações que
não correspondem aos princípios da arquitetura modernista, mas inserem-se no

Com o início da construção de Brasília em 1956, o modernismo tornou-se a lingua-

contexto mais amplo de modernidade e podem constituir interesse para preser-

gem arquitetônica adotada pelo governo passou a ser visto como símbolo do pro-

vação. (BAUER, 2011, p.8-9)

gresso. Acompanhando o que acontecia no restante do país, novos edifícios foram
construídos sob influência da linguagem funcionalista, geralmente em áreas de
expansão da cidade, tornando-se símbolos do desenvolvimento da Capital. (CASTRO, 2002 apud ALBERTON, 2006 p. 46).
No interior do estado ocorreu o mesmo, em Criciúma, por exemplo, “os primeiros
exemplares da arquitetura moderna datam de meados da década de 60 do século
passado e se caracterizavam por serem obras públicas com linguagem funcionalista. Nessa mesma época foram construídas as primeiras residências modernas[2]
[...]” (HILBERT, 2006, p.32)
É importante ressaltar que o modernismo em Santa Catarina foi integrado por
diversos autores à modernidade e ao processo de modernização do Estado, incluindo planos de urbanização, construção de pontes e processos de saneamento.
No caso de Blumenau e Criciúma, a indústria têxtil e a extração de carvão, respectivamente, foram atividades econômicas que tiveram impacto direto sobre a con-

O moderno em Santa Catarina na atualidade:
patrimônio em risco
A arquitetura moderna em Santa Catarina possui até então fraca proteção legal.
Tanto em instância municipal, estadual ou federal são poucos os exemplares tombados ou protegidos por algum outro instrumento legal.
Na esfera federal temos algumas estações ferroviárias inscritas na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário[3], tombado individualmente há a Ponte Hercílio Luz e
há edificações que estão inseridas em conjuntos tombados.
Um dos fatores é a ideia de que por serem edificações mais recentes, não possuem o valor de antiguidade, que seria, segundo o pensamento leigo, aquilo que
daria credenciais a um bem para ser protegido.
A lista do Patrimônio cultural Ferroviário não implica em proteção aos moldes do
Decreto-Lei nº 25/1937. Trata-se de instrumento implantado pela portaria nº 407/2010,
em consonância com a Lei 11.483/2007, Art. 9º.
[3]

Aqui o termo “modernas” faz referência à arquitetura modernista, conforme
estabelecido na introdução deste artigo.
[2]

1038

1039

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Isto também pode estar ligado ao fato de que, a arquitetura moderna, ao romp-

Os arquitetos restauradores, de maneira geral, não sabem intervir nesse materi-

er de certa forma com tradições locais, impôs tipologias pouco compreendidas,

al quando há comprometimento estrutural, mais ambientados com materiais e

acarretando em sua desvalorização junto ao senso comum. Uma arquitetura que

técnicas construtivas tradicionais. Nem todos engenheiros são sensíveis e enten-

precisa ser explicada para ser valorizada é difícil de ser preservada, pois a ideia

dem a necessidade de preservação dos bens e de se encontrar meios de fazê-lo, e

não encontra eco na sociedade e às vezes até mesmo por parte de arquitetos.

acabam por dar soluções inadequadas, como a colocação de mãos-francesas em
marquises, por exemplo.[4]

Pese ainda que fora dos grandes centros, a maioria das edificações modernas
são mais modestas, embora de grande qualidade, muitas vezes com adaptações

Desta forma, descortina-se um quadro onde, aos poucos, perdemos grandes ex-

regionais, o que talvez tenha influenciado para a falta de atenção que tem tido até

emplares da arquitetura moderna catarinense.

então por parte dos órgãos de preservação.
Associado à falta de proteção legal, há o risco iminente de desaparecimento des-

O início dos trabalhos de inventário no IPHAN/SC

tas edificações por conta da especulação imobiliária. Em Santa Catarina já foram

Apesar de desde 2008 haver uma preocupação do IPHAN sede em relação ao

diversos os exemplares perdidos. Alguns foram demolidos para dar lugar a torres,

patrimônio moderno, tanto que instituiu um grupo de trabalho para discutir o

outros simplesmente tiveram o “terreno limpo” ou transformado em estaciona-

assunto, não houve um documento final consolidado, e o Inventário Nacional da

mento, há ainda os que sofrem descaracterizações.

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos não chegou a ter um documento

Esta última assertiva remete ao desconhecimento, por parte da
população (e também de muitos arquitetos) da importância dessa
arquitetura em sua relação com a cidade. A pretensa ausência de
historicidade (por ser relativamente recente) e (entre outras questões) a
localização estratégica desses exemplares, no caso de Florianópolis, em
meio à malha urbana central, com lotes de alto valor imobiliário, têm
levado a uma escalada de demolições, muitas delas apressadas e ilegais.
(TEIXEIRA, GRAD, MUNARIM, 2013, p. 229)

consolidado ou ser instituído enquanto programa nacional.
Diante disto, e percebendo as perdas que estavam ocorrendo, em 2011 o IPHAN/
SC deu o passo inicial no sentido de sistematizar o conhecimento que se tinha até
o momento sobre as edificações modernistas em Santa Catarina.
Sendo assim, e considerando a disponibilidade de recursos limitados, foi possível
a contratação de uma revisão bibliográfica, onde seriam analisados livros, dissertações, teses e artigos que mencionassem edificações modernistas, que seriam

Outro fator que compromete a preservação destes bens é a questão dos materi-

catalogadas através de fichas M301-Cadastro de bens no modelo SICG (sistema

ais. Na década de 50 do século passado o concreto armado começou a ser usado

Integrado de Conhecimento e Gestão).

largamente pelos projetistas, devido às suas qualidades plásticas e estruturais.
Entretanto, por ser um material relativamente recente, não havia ainda compro-

O trabalho, conduzido pela historiadora Letícia Bauer, teve como objeto principal

vações sobre sua durabilidade. Muitas das patologias típicas do concreto que

a investigação de bens arquitetônicos construídos entre a década de 1930 e 1960,

aparecem nessas edificações, muitas vezes estão relacionadas ainda por erro de
projeto ou inadequação de materiais utilizados. (TEIXEIRA, GRAD, MUNARIM, 2013,
p. 226-227)
1040

Caso ocorrido em contrato que o IPHAN firmou para projeto de restauro da
Estação Ferroviária de Laguna.A proposta em questão não foi aceita.
[4]
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nos municípios de Florianópolis, Blumenau, Joinville e Lages, Laguna, Tubarão,

ere às edificações localizadas nas proximidades da Avenida Rio Branco, em Flo-

Criciúma e São Francisco do Sul.

rianópolis. O conjunto de edificações modernistas localizado nessa região da cidade é expressivo não somente pelos projetos de forma isolada, mas pelo fato

Segundo o relatório apresentado, “as buscas foram realizadas pelos termos mod-

de integrarem um período de modernização experimentado pelo município nas

ernismo, arquitetura modernista, arquitetura moderna, em buscadores da inter-

décadas de 1950 e 1960, onde ocorreu a abertura de novas ruas e a urbanização

net, bem como nas bibliotecas universitárias, em especial catarinenses, que pos-

do bairro então conhecido como Mato Grosso. (BAUER, 2011, p.7-8)

suem curso de arquitetura e urbanismo nos quadros de graduação. Dessa busca,
resultou a obtenção de registros bibliográficos disponíveis em meio impresso e

Três imóveis citados já foram demolidos: a Residência Wilmar Becker, o Edifício

digital, sendo que, muitas vezes, teses e dissertações encontram-se disponíveis

Mussi e a Casa Zipser.

em ambos os suportes.” (BAUER, 2011, p.1)
No que se refere às edificações sede de poderes públicos, o Edifício das Diretorias
Foram consultadas 37 publicações, sendo que especificamente duas eram refer-

é mencionado em diversos trabalhos com um dos exemplares relevantes de Flo-

entes a bens na cidade de Blumenau, cinco em Criciúma, 17 em Florianópolis,

rianópolis, bem como o IPASE e o IAPC. A atual sede da FATMA também merece

duas em Lages e duas referentes ao estado de maneira geral. As demais, consti-

destaque. (BAUER, 2011, p.8)

tuíram bibliografia de apoio.
No caso específico de Florianópolis, a concentração maior dos estudos ocorre nas
Destas publicações foi possível catalogar 64 edificações, distribuídas da seguinte

áreas centrais da cidade. Entretanto, sabe-se da existência de diversas edificações

forma: 28 em Florianópolis, 18 em Criciúma, 17 em Blumenau e apenas uma em

modernistas no Bairro Coqueiros, por exemplo, localizado na porção continental

Lages.

do município. Um exemplo disto é o Edifício Normandie, que foi estudado mais
detidamente a partir da ameaça de demolição em 2011. (BAUER, 2011, p.8)

Não foram encontradas referências bibliográficas sobre arquitetura modernista
em Tubarão, São Francisco do Sul, Laguna e Joinville. Em alguns casos, foram realizados contatos com pesquisadores locais, que confirmaram a informação acerca
da inexistência de referências escritas sobre o tema. (BAUER, 2011, p.3)
É interessante notar que Laguna e São Francisco do Sul possuem seus centros
históricos tombados pelo IPHAN, e é sabido que há exemplares modernos ness-

O inventário da Universidade Federal de Santa Catarina
Objetivando a continuidade do trabalho de conhecimento dos bens ditos modernos, em 2013 o IPHAN firmou um Termo de Cooperação com a Universidade
Federal de Santa Catarina para que inventariasse bens em Florianópolis.

es lugares, apresar de não serem mencionados nos trabalhos. Joinville é a maior

Deste trabalho, resultou a catalogação de 45 bens, distribuídos em cinco seto-

cidade do estado de Santa Catarina e também conta com diversos exemplares

res da cidade, agrupando alguns bairros. Em sua grande maioria, se tratam de

modernos, ignorados nas pesquisas.

edifícios institucionais, seguidos de comerciais, serviços e recreativos. Há alguns

Boa parte dos trabalhos sobre o modernismo em Santa Catarina alerta para a
ameaça provocada pela especulação imobiliária, principalmente no que se ref1042

exemplares de edifícios com uso residencial e mista. Neste trabalho não foram
abordadas as residências unifamiliares.
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No setor Centro/José Mendes/Agronômica foram identificados 32 bens.
No setor Coqueiros/Estreito foram identificados 03 bens.
No setor Lagoa da Conceição/Jurerê foram identificados 02 bens.
No setor Trindade foram identificados 04 bens (todos pertencentes ao Campus da
UFSC).
No setor Itacorubi/Pantanal/Santa Mônica foram identificados 04 bens.
Como resultado do trabalho, além das fichas já mencionadas, foi produzido um
livreto contendo as edificações identificadas no trabalho. Tal folheto pode ser
acessado e baixado gratuitamente em: https://issuu.com/itinerariosarqmoderna/
docs/livreto__1_

Resultados obtidos
Com os dois trabalhos realizados, obtivemos o cadastramento de 99 bens, listados
a seguir:

Nome do bem
Residencia Carlos C. Zadrozny
Residência D. Hering
Residência H. Prayon
Residência J. Ziebarth
Residência J. Mezger
Residência Moser
Residência P. Hering
Residência R. Jaehrig
Residência R. Nebelung
Residência R. Hering

1044

Cidade
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
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Fábrica Hering Matriz
Fábrica Hering Água Verde
Residência A. Wuensh
Residência C. Beduschi
Residência I. Olinger
Residência W. Greuel
Residência A. Hertel
Residência C. Grijó
Residência Conti
Residência W. Garbelotto
Cidade dos Mineiros
Criciúma Clube
Escola Técnica SATC
Igreja N. Sra Salete
Praça do Congresso
Prefeitura Municipal
Residência Balsini
Residência Canziani
Residência Diretor da Carbonífera Próspera
Residência F. Carneiro
Residência Mattos
Residência Ribeiro
Residência S. dos Santos
Residência W. Barata
Clube Doze de Agosto
Clube do Penhasco
Ed. Cidade de Florianópolis
Ed. Das Diretorias
Ed. Mussi*
Ed. Normandie
Ed. Zahia

BRASIL

Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Criciúma
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
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Ed. FATMA
Ed. IAPC
R. Barão de Batovi,123
R. Pres. Coutinho,297
R. Sto Inácio de Loyola, 21
R. Sto Inácio de Loyola, 177
Instituto Estadual de Educação
IPASE
Loteamento Praia do Forte
Residência A. Blasi
Residência A. Moritz
Residência C. Salles
Residência C. Dimatos
Residência D.B. Silva
Residência E. Schaefer
Residência H. Stefan
Residência M. Zipser*
Residência N. Amin
Residência N. Souza
Residência S. Lima
Residência W. Becker*
Correios e Telégrafos
Departamento de Saúde Pública
Hospital Nereu Ramos
Ed. Santo Antônio
Ed. São Jorge/Lux Hotel
Cinema São José
Ed. Das Secretarias
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos
Comerciários
Banco Nacional do Comércio-Ed. Meridional
1046

Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
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Ed. Zahia
Oscar Hotel
Hospital Celso Ramos
IPESC
Parque Municipal Dias Velho*
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Ed. Dias Velho
Secretaria Estadual de Educação
Ceisa Center
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Terminal rodoviário Rita Maria
Palácio Santa Catarina
Tribunal de contas do Estado de S. Catarina
Sede Banco Safra
Sede Portobello
Penitenciária de Florianópolis
Revenda Ford
Biblioteca Municipal Prof. Barreiros Filho
Lagoa Iate Clube
Reitoria da UFSC
Biblioteca universitária da UFSC
Centro de comunicação e expressão da UFSC
Praça da Cidadania- UFSC
Antiga TELESC
Sede do CREA
Sede da Eletrosul
Sede da Celesc
Cine Marrocos

BRASIL

Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Lages

Observação: Os bens marcados com * são aquelas que são de conhecimento que foram

Florianópolis
Florianópolis

demolidos.
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Sendo assim, temos um panorama de 64 bens cadastrados em Florianópolis, 19

Florianópolis (Inventario IPHAN-UFSC); Segunda linha à direita: Edifício das Diretorias, Florianópolis

em Criciúma, 15 em Blumenau e apenas um em Lages.

(Inventário IPHAN-UFSC); Terceira linha à esquerda: Clube Doze de Agosto, Florianópolis

Dos 295 municípios Catarinenses, temos dados de apenas quatro, ainda assim,
ges.

Panorama atual da proteção aos bens modernos em
instância federal em Santa Catarina

Desta forma, pode-se dizer que o conhecimento que possuímos sobre o universo

Conforme explicitado anteriormente, dos bens considerados modernos, apenas a

dos bens modernos no estado é ainda bastante incipiente, sendo necessário am-

Ponte Hercílio Luz possui tombamento individual em Santa Catarina. As estações

pliar os cadastros e inventários, o que será fundamental na seleção dos bens mais

ferroviárias de Porto União, Caçador Nova e Laguna são inscritas na Lista do Pat-

relevantes para tombamento federal.

rimônio Cultural Ferroviário, que não se trata de um instituto de proteção, estando

provavelmente incompletos, principalmente referente a Blumenau, Criciúma e La-

(Inventário IPHAN-UFSC); Terceira linha à direita, Clube Penhasco, Florianópolis (Gilberto Yunes).

em conformidade com a Lei 11.483/2007, que em seu art. 9º determina: “Caberá
ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 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.”
Através deste dispositivo, o IPHAN cede aos municípios e outras instituições interessadas os bens listados, mas ainda há uma carência de dispositivo de proteção,
já que não são regidos pelo Decreto-Lei nº 25/1937.
Há ainda na Superintendência do IPHAN em Santa Catarina dois processos abertos objetivando o tombamento de bens modernos:
1.

Edificações representativas da arquitetura moderna em Florianópolis, processo nº 1.764-t-15. Neste processo é sugerido o tombamento de quatro bens,
considerados pelo requisitante (Universidade Federal de Santa Catarina) os
mais significativos no município, que são: Instituto Estadual de Educação,
Clube Doze de Agosto, Sede central dos Correios e Telégrafos e Lagoa Iate
Clube.

Figura 3: Primeira linha, esquerda: Residência do Dir. da Carbinífera Próspera-Criciuma (inventario
IPHAN); Primeira linha duas à direita: Sede da Hering (https://exame.abril.com.br/negocios/
por-dentro-da-sede-da-hering-em-blumenau/); Segunda linha à esquerda: Correios e Telégrafos,

2.

Conjunto da obra de Hans Broos em Santa Catarina, processo nº 1.754-T-15.
Neste processo, cujo requisitante é uma pessoa física, é abordada a produção

Florianópolis (Inventário IPHAN-UFSC); Segunda linha ao centro: Instituto Estadual de Educação,
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do Hans Broos no estado, sem indicar ima lista dos bens mais significativos,

Silvia (org). Modernismo em Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Blumenau:

que justificassem um tombamento federal.

Edifurb, 2013. p. 17-34.

Ambos processos ainda carecem de fundamentação sobre os bens elencados

BAUER, Letícia. Relatório final Patrimônio Modernista em Santa Catarina. IPHAN-SC,

para o tombamento e emissão de parecer da Superintendência, para então seguir

Florianópolis, 2011.

os trâmites seguintes.

Conclusão
O conhecimento sobre o universo de bens modernos existentes no Estado de Santa Catarina ainda é bastante incipiente, sendo necessário ampliar os cadastros/
inventários, de modo que seja possível estabelecer recortes e discernir quais os
mais aptos ao tombamento, bem como definir as instâncias de tombamento a
serem adotadas.
Para que se consiga alcançar este objetivo, e tendo em vista a usual falta de recursos para a elaboração de inventários, o ideal seria o estabelecimento de uma parceria onde os municípios e as instituições de ensino superior pudessem pesquisar
e catalogar os bens em suas áreas de abrangência, de modo que pudéssemos ter

HILBERT, Marcilene Dorigon. Arquitetura residencial modernista de Criciúma: uma
reflexão para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo. 2006. 46 f. Monografia (Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciuma.
MUNARIM, Ulisses. Arquitetura dos cinemas: um estudo da modernidade em Santa
Catarina. 2009. 385 f. Dissertação (Mestrado em Urbanismo, história e arquitetura
da cidade) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
PEREIRA, Elson Manoel. A importação de conceitos modernistas no planejamento urbano de Florianópolis. s/d, disponível em: https://pt.scribd.com/document/150498185/A-Importacao-de-Cenceitos-Modernistas-No-Planejamento-Ur-

como resultado um trabalho colaborativo.

bano-de-Florianopolis. Acesso em 13/04/2018.

Para tal, há que se encontrar novas soluções que possam ajudar a alcançar este

PRADO, Roberto Goycoolea. Modernidades ignoradas: Indagaciones sobre arquitec-

objetivo, de modo que se possa ter a informação necessária, mas ao mesmo tem-

tos y obras (casi) desconocidas de la arquitectura moderna: Red de Investigación Ur-

po sem ter um aporte significativo de recursos.

bana, 2013, Puebla, Mexico.
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RESUMO
Jaime Lerner é um dos mais conhecidos arquitetos brasileiros, nasceu em 1937 e
graduou-se em Engenharia Civil pela UFPR. O novo curso de Arquitetura e Urbanismo,
na mesma universidade, originado do desdobramento da Engenharia Civil, permitiu
que os engenheiros recém-formados iniciassem a graduação em Arquitetura e
Urbanismo a partir do terceiro ano, tendo assim, a primeira turma formada em
1964, sendo esta a única turma de engenheiros-arquitetos graduados no Paraná, da
qual faziam parte 19 engenheiros, entre eles, Jaime Lerner e Domingos Bongestabs. A
maior referência de sua atuação é suas realizações na área de planejamento urbano
durante o período em que foi prefeito da cidade de Curitiba por três mandatos.
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ARQUITETURA MODERNA EM CURITIBA
Primeiros Passos
Ainda num contexto de contraposição do ecletismo art-deco versus racionalismo
clássico, surgem os primeiros engenheiros-arquitetos com suas casas modernas,
que desafiam o tradicional. O primeiro a repercutir com sua modernidade, foi Frederico Kirchgässner, com sua residência na esquina da Rua 13 de Maio e Rua Portugal, em 1930. Ainda mais que o rompimento dos padrões estéticos, Kirchgässner
adotou terraços e o próprio concreto armado como partido de composição e foi
o primeiro a se desprender dos conceitos de distribuição do programa de uma

O objetivo do trabalho é foi investigar como a técnica construtiva, por meio do
sistema estrutural, das estratégias referentes ao clima e a aplicação de materiais
se relacionam nas residências modernistas (entre 1964 e 1967) projetadas pelo
arquiteto Jaime Lerner na cidade de Curitiba. A explicitação dessa relação permitiu
revelar a importância da tecnologia nas residências projetadas. A análise pelo ponto
de vista técnico/construtivo deve-se a necessidade de se refletir sobre as principais
características do processo de criação da arquitetura modernista em Curitiba e o
papel das tecnologias e técnicas construtivas aplicada nas residências que são de
grande importância arquitetônica e referencial de projetos até a os dias atuais.
E a partir da análise comparativa entre as residências, estabelecer relações de
similaridade projetual adotadas pelo arquiteto.

residência, garantindo sua funcionalidade. O arquiteto projetou a segunda casa
modernista, a casa de seu irmão Bernardo Kirchgässner, na Rua Visconde de Nácar, em 1936. Mantendo sua identidade projetual, de valorizar terraços e pórticos
e volumes de escadas (GNOATO, 2009).

Influência de Grandes Nomes
Outro grande nome da arquitetura modernista, João Batista Vilanova Artigas, iniciou o curso de Engenharia na UFPR e transferiu-se para São Paulo, onde em 1937
formou-se engenheiro-arquiteto. Formou uma sólida carreira como arquiteto e
influenciou grandes outros nomes da arquitetura brasileira. E para Luís Salvador

Palavras-chave: Jaime Lerner; arquitetura moderna; técnicas construtivas;

Gnoato (2009), é considerada sua primeira grande obra em Curitiba, o Hospital
São Lucas, construído em 1945. Em um primeiro momento, influenciado por Le
Corbusier, apresenta conceitos modernistas como os blocos conectados por rampas, janelas em fita e estrutura independente da vedação. Após vinte anos da construção da casa de Kirchgässner, em 1952, Artigas inova no projeto da Casa João
Bettega trazendo um programa residencial para um prisma retangular, ligando
por rampas seus dois pavimentos, modulando seus pilares e conectando espaços
com pé-direito duplo.
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As Grandes Obras
Com a comemoração do 1º Centenário da Emancipação Política do Paraná, em
1953, o governo de Bento Munhoz da Rocha, iniciou uma série de obras em diferentes pontos da cidade e trouxe como característica dessa série de intervenções o
pensamento modernista. Para Luís Salvador Gnoato (2009). O primeiro ponto foi a
criação de uma praça cívica, ou um Centro Cívico que pudesse abrigar o conjunto
de edifícios de atividades cívicas e ainda mantê-los dentro de sua unidade, deixando para trás o conceito rígido de alinhamento.
Trabalhando grandes com escalas, a monumentalidade reafirma a imponência dos
edifícios e a representatividade deles. Dentro das concepções do Plano Agache,
que definia o Centro Cívico como ponto focal da Avenida Cândido de Abreu, temos
ao fundo o Palácio Iguaçu, de David Azambuja, o edifício mais importante do Setor
Executivo. Marcado por um bloco de grandes dimensões (116 metros por 28,50
metros), com três pavimentos sobre pilotis circulares que, nos pavimentos superiores aparecem atrás da fachada de vidro. Dos edifícios do Setor Judiciário, temos
o Tribunal do Júri de Flávio Regis. O atual Palácio da Justiça, também do mesmo
arquiteto, se encontra no edifício que havia sido projetado para as Secretarias de
Estado. O projeto de um edifício em lâmina, com empenas cegas e brises na face
oeste, segue o modelo do MES (Ministério da Educação e Saúde) na cidade do Rio
de Janeiro, porém teve apenas 12 dos seus 33 pavimentos executados.
Luís Salvador Gnoato (2009), coloca que a Assembleia Legislativa, de Flávio Regis
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sem coberturas de telhas de barro. A maior parte da produção de edifícios residenciais e comerciais ficou por conta de Elgson Ribeiro Gomes, que por muitos
anos trabalhou em parceria com o tcheco Adolf Franz Heep. Foi responsável por
edifícios de importância no contexto de Curitiba, como os Edifícios Gemini, Souza
Naves, América, Canadá, Valença, Leonor Moreira Garcez e Itália (Gnoato,2009).

A Criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo na
UFPR
Em 1962, o trio de arquitetos paulistas, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e
Roberto Luís Gandolfi formados pela Universidade Mackenzie, são surpreendidos
com a vitória em um concurso para a nova sede do Clube de Campo Santa Mônica, em Curitiba. Apesar de o projeto vencedor não ter sido o projeto executado, a
permanência do grupo também foi marcada pelo principal momento da arquitetura na cidade: a criação do curso de Arquitetura na UFPR. O convite para lecionar
veio por parte do engenheiro e professor Rubens Meister, integrando Forte Netto
e Roberto Gandolfi ao quadro de docentes do curso iniciado em 1961. Segundo
Dudeque (2001), a produção do escritório formado pelo trio, Forte Gandolfi, foi
bem influente na paisagem da cidade, como por exemplo os Edifícios Itapoá, Mikare Thá, o Ginásio do Círculo Militar e o Ed. Citibank em 1984.

ARQUITETO JAIME LERNER
Sua Formação

e Olavo Reidig e seu Plenário, que foi concluído sob coordenação de Edson Klotz,
seguindo os estudos de Regis e Reidig, formando um conjunto de cheios e vazios,

Jaime Lerner nasceu em 1937 e graduou-se em Engenharia Civil pela UFPR. Segun-

que compõe a proposta de Praça Cívica.

do Berriel & Suzuki (2011), seu desejo, desde o princípio, era cursar arquitetura,
fato que se tornou possível com a abertura do curso de Arquitetura e Urbanismo

Neste mesmo período, a produção residencial também se mantinha distribuída

na mesma universidade, em 1962. O novo curso, originado do desdobramento

pela cidade, principalmente com o engenheiro-arquiteto curitibano Ayrton Lolo

da Engenharia Civil, permitiu que os engenheiros recém-formados iniciassem a

Cornelsen. Em sua chácara, Lolo inicia a experimentação de novas setorizações e

graduação em Arquitetura e Urbanismo a partir do terceiro ano, tendo assim, a

circulações mínimas, utilização de linhas curvas e telhados planos ou inclinados,

primeira turma formada em 1964, sendo esta a única turma de engenheiros-ar-
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quitetos graduados no Paraná, da qual faziam parte 19 engenheiros, entre eles,
Jaime Lerner e Domingos Bongestabs.

Seus Feitos
Foi responsável pela criação e estruturação do Instituto de Planejamento Urbano
de Curitiba (IPPUC) em 1965, participou do desenvolvimento do Plano Diretor de
Curitiba que resultou no processo de transformação física, econômica e cultural
da cidade.
Foi prefeito de Curitiba em três mandatos: nos períodos de 1971/75, de 1979/83
e de 1989/92. Durante sua primeira gestão como prefeito de Curitiba, no período
1971 a 1975, Lerner consolidou as transformações da cidade e implantou o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, reconhecido internacionalmente pela sua
eficiência, qualidade e baixo custo. Nas duas gestões seguintes, além das ações de
vanguarda no planejamento urbano, Lerner intensificou um amplo programa que
resultou em avanços na área social, destacando Curitiba como uma das cidades
com um dos maiores índices de qualidade de vida entre as principais capitais do
mundo. Eleito governador do Estado do Paraná em 1994 e reeleito em 1998, Le-
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OBJETIVOS
O objetivo do trabalho é levantar e investigar como a técnica construtiva, por meio
do sistema estrutural, das estratégias referentes ao clima e a aplicação de materiais se relacionam nas residências modernistas projetadas pelo arquiteto Jaime
Lerner na cidade de Curitiba. A explicitação dessa relação permitirá revelar a importância da tecnologia nas residências projetadas, bem como descrever e analisar o papel dos meios de materialização desses conceitos sob o ponto de vista da
composição arquitetônica.
Objetivo é tornar compreensível a relação da arquitetura modernista de residências com a tecnologia construtiva, fundamental na materialização das suas ideias.
Para demonstrar como os elementos de teor tecnológico se manifestam, deverá
ser feita uma análise especifica que investigará a relação das tecnologias e formas
adotadas nessas obras residenciais.
A pesquisa foi apoiada pela Fundação Araucária e do Governo do Estado do
Paraná/SETI

rner promoveu a maior transformação econômica e social da história do Estado. Apoiado em uma política de atração de investimentos produtivos, o Paraná
se consolidou como um novo polo industrial do País, contabilizando investimentos de US$ 20 bilhões entre o período de 1995 a 2001. A exemplo da experiência
bem-sucedida de Curitiba, o governador Jaime Lerner preocupou-se em resolver
problemas de transporte, uso do solo, educação, saúde, saneamento, lazer e industrialização como um todo (Cerimonial do Governo do Estado do Paraná, 2016).
Essa preocupação, intensa principalmente na área social, de educação e de
atenção à criança, renderam ao Governo do Paraná o prêmio Criança e Paz da
Unicef, para os programas “Da Rua para a Escola”, “Protegendo a Vida” e “Universidade do Professor”. Foi eleito presidente da União Internacional de Arquitetos
(UIA) em julho de 2002.

1058

METODOLOGIA
O trabalho realizou-se inicialmente a partir de análises de pesquisas anteriores
e bibliografias disponíveis. Foram feitas pesquisas referentes aos assuntos englobados pelo tema para, em seguida, partir para a organização das ideias e informações adquiridas nas pesquisas e, por fim, a elaboração do texto.
Primeiramente, procurou-se introduzir como foi a formação da arquitetura moderna no Brasil, seus principais nomes, eventos e obras construídas. Posteriormente,
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se concentrou em procedimentos de obtenção dados possíveis de informação da

fim comparar as escolhas adotadas pelo arquiteto. A visita in loco dos edifícios

arquitetura moderna em Curitiba.

permitirá a validação da materialização das estratégias projetuais x uso do material/técnicas adotada.

Utilizando de literatura especializada, foram identificados dados específicos que
possam contribuir para a pesquisa. A partir da obtenção de informações que comprovavam a relevância da produção do arquiteto Jaime Lerner, foi descrito sobre
sua formação profissional, influências e suas outras atividades exercidas.
Sendo assim, iniciou-se a busca para entender como foram desenvolvidos cinco
projetos de habitações unifamiliares desenvolvidas pelo arquiteto na cidade de
Curitiba. Após o levantamento de dados pertinentes junto à Prefeitura de Curitiba,
através de documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises e resultados desta pesquisa, demonstram que as residências unifamiliares projetadas pelo arquiteto Jaime Lerner, na década de 1960, possuem estratégias projetuais recorrentes apesar de diferentes partidos arquitetônicos; uso
de material construtivo semelhante, estratégias de proteção solar pensadas na
composição arquitetônica.

Administração, foi elaborado um redesenho em AutoCAD das residências (plantas,

Com isso espera-se ampliar o acervo de dados sobre as residências do Movi-

cortes e elevações).

mento Moderno da cidade de Curitiba, possibilitando a utilização dos mesmos

Os sistemas construtivos, partido arquitetônico e outras decisões de projeto,
foram analisados usando como base a metodologia aplicada por José Alberto Ventura Couto (2000), a qual foi publicada em uma tese para a obtenção de grau em
um doutorado. Onde foi analisada a tecnologia aplicada nos projetos arquitetônicos, a partir dos seguintes pontos: Caráter e Tecnologia, que diz respeito ao uso
e adequação ao programa, bem como a relação dele com sua época e lugar de
inserção; Composição com o sistema estrutural, sobre as relações entre o sistema
estrutural e a composição arquitetônica; Composição com elementos referentes
ao clima, que analisa os elementos de controle do clima e como se relacionam

em pesquisas de outras áreas da Arquitetura e Urbanismo. Bem como atribuir as
mesmas o devido valor histórico/arquitetônico e estimular a conservação das que
ainda possuem traços originais.

Desenho das casas
A proposta de analisar as técnicas construtivas, necessita de um grande embasamento teórico, além da necessidade de produzir materiais sobre os aspectos estudados.

com a composição; Composição com elementos das técnicas construtivas, segue

As análises seguintes, utilizaram a metodologia já descrita anteriormente e so-

o mesmo princípio e analisa as suas relação com a composição da arquitetura;

mado a entrevista com o morador ou proprietário trouxeram informações e per-

Composição com elementos das instalações técnicas, que identifica se existe in-

cepções sobre o uso e eficiência das edificações.

fluência na composição.
O processo de redesenho produziu arquivos digitais que passam a fazer parte
De forma descritiva, será introduzido a contextualização dos métodos constru-

do acervo histórico sobre o Movimento Moderno na cidade, podendo fomentar

tivos escolhidos no projeto. E por fim, analisados de forma a entender tecnica-

outras pesquisas sobre as próprias residências ou servir de embasamento para

mente, os princípios e decisões de projeto comuns nessas unidades habitacionais.

quaisquer outras pesquisas sobre o assunto.

Por fim foi verificado o uso de cada sistema construtivo utilizado nos projetos, a
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Análise das residências

servação das residências seja baixo, pode se notar as estratégias que passam a

A primeira visita ocorreu na antiga residência do arquiteto Jaime Lerner, onde at-

A laje de concreto é bem marcada na fachada, que novamente aparece sem for-

ualmente é sede de seu escritório. Por ter projetado para si mesmo, Lerner trouxe
experimentações à residência, tendo liberdade para compor com elementos que
posteriormente tornaram-se recorrentes em seus projetos.
Composta por vigas dispostas paralelamente, a casa apoia - se suavemente sobre o terreno. 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 arquiteto promove controle térmico e compõe ainda com a
mesma o desenho da caixa d’água, que se acomoda no ponto mais alto da cobertura e possui ranhuras que se assemelham ao paralelismo das vigas de cobertura.
Do lado interno, não existe uso de forro, ficando a laje aparente pintada, compondo com as vigas que são semi invertidas.
Os fechamentos em esquadria de madeira são recorrentes, possuindo planos
cegos e planos com vidro, além de janelas que se abrem para o pátio lateral. A
lareira de concreto torna-se o ponto de encontro da família, sendo o mais valorizado em pontos como iluminação natural, maiores dimensões e pé direito. Os
acabamentos em reboco baiano, irregular e com aparência artesanal, recobrem as

serem recorrentes.

ro, apenas com pintura. As paredes de alvenaria possuem reboco baiano e as
paredes do térreo, que compõem a sala de estar, são em tijolo de barro aparente.
Outro uso que passa a ser recorrente é a parede de pedra, que no condomínio é
usava como muro de arrimo para as garagens. Apoiada na laje impermeabilizada,
a caixa d’agua compõem um volume piramidal sem topo.
A iluminação natural novamente é o predominante na sala, que se abre para um
pátio na face leste da casa. Os quartos também são voltados para face leste e a
circulação vertical ocorre paralela a estes.
Já a residência na Rua Padre Camargo, as suas fachadas externas são mais restritivas, não se abrindo de grande forma para a rua. Como é uma residência de
esquina, a forma quadrada adotada pelo arquiteto manteve 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 suficiente
para ser visto através da fachada, porém devido sua esbeltes, se mantém quase
imperceptível.

paredes de alvenaria e evidenciam as instalações elétricas. A iluminação natural

A lareira é novamente um ponto valorizado da residência, ponto central da sala

é trabalhada para que tome a maior parte dos cômodos, sendo apenas o quarto

de estar, que possui toda sua dimensão iluminada naturalmente através do pátio.

do casal com a menor quantidade de iluminação, devido à inclinação da laje, que
diminui a área de janela.

As paredes de concreto, que possuem bases alargadas, apoiam em seu topo a
cobertura. Com bordas arredondadas, a laje de concreto mantém a unidade do

As seis residências do condomínio Mateus Leme, ocorrem num terreno com

volume e possui ainda aberturas zenitais sobre os banheiros.

grande aclive e o arquiteto toma partido disso, escalonando pares de residências,
para que elas tenham a mesma insolação e possam abrir a visual sentido leste,

Na residência localizada em um grande lote que possui abertura para duas ruas, é

onde os terrenos tem declividades no sentido ao centro. Apesar do estado de con-

implantada mais próxima à Av. Humberto de Alencar Castelo Branco. Possui uma

1062

1063

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

rampa curva que dá acesso a construção, que se configura com uma volumetria
ortogonal em três pavimentos. Além disso, as quantidades de árvores em todo o
terreno criam um microclima ao redor da casa, reduzindo ruídos externos.
No pavimento térreo, acessado pela rampa, existe um setor social da casa composto por salas de estar e jantar em meios níveis. Com empenas e uma lareira em
concreto armado com relevo que são elementos característicos e recontes na obra
e em outros projetos do arquiteto.
No pavimento inferior existe um espaço livre onde aconteciam eventos e festas,
com uma parede em pedra que faz um pano de fundo desse ambiente e que
auxilia na estrutura da rampa. E no pavimento superior, onde estão localizados os
quartos existe um grande vazio que conecta os três níveis, configurando uma espacialidade contínua. Além disso, como estão voltados para os fundos do terreno,
possuem uma série de painéis em madeira que fazem o controle na entrada de
luz. Além disso, nas instalações sanitárias foi utilizado uma solução com aberturas
zenitais para a ventilação e iluminação desses espaços.
No condomínio localizado em um terreno estreito e de grande profundidade
(17x100 metros) na Avenida Silva Jardim na cidade de Curitiba, é composto por
sete casas similares atendidas por uma rua interna.
As casas que implantadas dessa maneira, estão abertas a leste e são configuradas

Figura 1: Residências
Fonte: os autores, 2017

Acima, da esquerda para direita: 1. Residência do arquiteto de 1964; 2. Residência
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1966; 3. Residência na R. Padre Camargo, de 1966.
Abaixo, da esquerda para direita: 4. Condomínio na Rua Silva Jardim, em 1967; 5.
Condomínio na Rua Mateus Leme de 1964.

por 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 cerca de 150m2 de área construída.
A cobertura é composta por uma estrutura em capa e canal assentada sobre a
laje em concreto armado e o beiral protege a casa das intempéries. Sua estrutura
é conformada por alvenaria autoportante e os caixilhos das esquadrias são em
madeira com um painel muxarabis que as protege. O espaço restante nos fundos
do terreno é utilizado de maneira comum dos moradores, adotado de elementos
de recreação.
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Em todas as residências foi possível notar que a iluminação natural faz parte da
composição arquitetônica, seja ela por pátios, zenitais ou aberturas orientadas
para melhor uso da luz natural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 e acervo de arquitetura na cidade. E se conclui
que partir das análises desta pesquisa foi possível perceber que as residências
projetadas pelo arquiteto Jaime Lerner utilizam semelhantes técnicas construtivas, relações com o seu entorno e condicionantes externas, além da aplicação de
Figura 2: Redesenhos das residências em AutoCAD
Fonte: os autores, 2017

Na relação de composição arquitetônica com a estrutura, as residências são difer-

matérias condicionadas a noção de composição e caráter arquitetônico.

CONCLUSÃO

entes, enquanto em alguns projetos a estrutura faz parte do conceito do projeto,

O processo de levantamento de informações sobre as residências unifamiliares,

em outras as estruturas são escondidas, como no caso do Condomínio da Av. Silva

mostrou uma carência de acervo e estudo sobre o período de Arquitetura Moder-

Jardim. Na composição da arquitetura com os elementos referentes ao clima, no-

na em Curitiba. Sendo assim, o próprio processo já apresenta resultados positivos

ta-se o uso de muxarabis de madeira em alguns projetos (condomínio da Av. Silva

para o panorama geral da história e acervo de arquitetura na cidade.

Jardim e condomínio da Rua Mateus Leme), brises metálicos e até recuos das aberturas como no caso da residência do arquiteto e na residência da Av. Marechal

Nem mesmo o arquiteto Jaime Lerner possuía em seu acervo o desenho de todos

Humberto de Alencar Castelo Branco.

os projetos residenciais estudados nessa pesquisa. Foi necessário buscar junto
a Secretária de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba, os projetos microfilmados,

Como técnicas construtivas se notou-se o uso da laje plana ou inclinada aparente

para depois serem redesenhados e analisados.

e nas paredes o uso do reboco baiano na maioria dos projetos. Quanto às instalações elétricas e hidráulicas o arquiteto deixa quase todas as caixas d’águas apar-

Nas visitas in loco foi possível entrar para fotografar na residência do arquite-

entes, apenas no condomínio da Av. Silva Jardim que esse elemento não faz parte

to Jaime Lerner, no condomínio Mateus Leme e na residência da Av. Marechal

da composição arquitetônica. Nota-se também nas residências onde foi possível

Humberto de Alencar Castelo Branco. Nas demais residências foram utilizadas as

entrar que o arquiteto tem um cuidado nos acabamentos elétricos, deixando mais

plantas e visitas externas nas residências para analisar as técnicas construtivas

evidente interruptores e tomadas.

das mesmas.
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Pode-se observar com as visitas in loco e as análises das técnicas construtivas dos
cinco projetos residenciais projetadas pelo arquiteto Jaime Lerner trabalham com
concreto armado como seu principal material e sistema construtivo. Na tabela
comparativa é possível ver todas as análises (figura 3).
Na relação de composição arquitetônica com a estrutura, as residências são diferentes, enquanto em alguns projetos a estrutura faz parte do conceito do projeto,
como na própria residência, em outras as estruturas são completamente escondidas, como no caso do Condomínio da Avenida Silva Jardim. Apenas no condomínio
da Avenida Silva Jardim existe o uso de telhado, nas outras residências o arquiteto
usou laje como sistema de cobertura.
Na composição da arquitetura com os elementos referentes ao clima, nota-se o
uso de muxarabis de madeira em alguns projetos (condomínio da Avenida Silva
Jardim e condomínio da Avenida Mateus Leme), brises metálicos e até recuos das
aberturas como no caso da residência do arquiteto e na residência da Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
Como técnicas construtivas se nota o uso da laje plana ou inclinada que apenas é
pintada com seu acabamento, e nas paredes o uso do reboco baiano aparece em
todos os projetos. Quanto as instalações elétricas e hidráulicas o arquiteto deixa
quase todas as caixas d’águas aparentes, apenas no condomínio da Avenida Silva
Jardim que esse elemento não faz parte da composição arquitetônica. Nota-se
também nas residências onde foi possível entrar que o arquiteto tem um cuidado
nos acabamentos elétricos, deixando mais evidente interruptores e tomadas.
Em todas as residências foi possível notar que a iluminação natural faz parte da
composição arquitetônica, seja ela por pátios, zenitais ou aberturas orientadas
para melhor uso da luz natural.
A partir das análises desta pesquisa foi possível perceber que as residências
projetadas pelo arquiteto Jaime Lerner utilizam semelhantes técnicas construtivas e aplicações de matérias condicionadas a noção de composição e caráter arquitetônico.
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Figura 3 – Comparativo entre as cinco residências projetadas pelo arquiteto Jaime Lerner

SUZUKI, Juliana Harumi. Um Conceito em Concreto: Residência Jaime Lerner em

Fonte: os autores, 2017

Curitiba. X SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, ARQUITETURA MODERNA E INTERNACIONAL: conexões brutalistas 1955-75. Curitiba. 15-18.out.2013.
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RESUMO
Leon Battista Alberti, no Livro Nono, em seu Tratado Da Arte Edificatória, ao discorrer
sobre a procura intrínseca da beleza, diz-nos que o juízo estético não é questão de
ponto de vista, mas um princípio inato da alma, uma ratio inata. Orientados pelo
princípio albertiano da razoabilidade, objetivamente, o que define a excelência em
arquitetura? Tendo em conta que a arquitetura é o meio material que acomoda o
dia-a-dia de pessoas comuns, o que a torna distintiva? E quando o passado entra
em litígio com o presente, critérios claros de seleção têm sido determinantes nas
argumentações sobre preservação? É possível identificar, ao longo da história
da arquitetura, reflexões sobre origem, tradição e valor na criação de seu legado
cultural. Mas o que se vê, quando do interesse por obras que datam de épocas
diferentes no tempo, é que os embates incorrem quase sempre em interpretações
históricas para com o passado artístico ou traduções acríticas sobre valor afetivo.
Não é objetivo deste artigo discorrer sobre esses valores. O objetivo deste artigo é
discorrer sobre valor artístico, crédito que colocou o Brasil na vanguarda dos bens a
serem preservados ao incluir, neste rol, obras novas, modernas, dando conta ainda
que, atestadas suas validades artísticas, também poderiam se tornar patrimônio,
no sentido irrestrito de bem de herança. Assim, passaram preventivamente a
bens nacionais, a Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha [1943], tombada
antecipadamente em 1947, e no ano seguinte, o tombamento definitivo do Edifício do
Ministério da Educação e Saúde [1937], fazendo prevalecer, definitivamente, o valor
artístico sobre o valor histórico, num contexto de revolução estética, cultural e política
chamado Estado Novo. Assim, inspirado por Alberti, o artigo irá debruçar-se sobre
os pareceres oriundos dos Processos de Tombamento nº 373–T–47 e nº 375–T–48, a
fim de verificar quais as razões ou critérios de seleção que justificaram a preservação
destes exemplares e se, na vanguarda brasileira, os princípios compositivos foram
argumentos de preservação ou se imperaram os discursos subjetivos, emprestando
desmedida força à opiniões e/ ou posições individuais.
Palavras-chave: razão, critério de seleção, valor.
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1. Princípio da razoabilidade:
“Com efeito – diz ele – deixaram-nos edifícios públicos, e sobretudo templos, tantos e tão magníficos e ornamentados que não restou nenhuma possibilidade de
serem superados. Pelo contrário, construíram os edifícios privados com tal sobriedade que mesmo as casas dos homens mais ilustres não diferiam muito das casas
dos cidadãos mais humildes; por tal razão conseguiram, entre os mortais, vencer
a inveja com a glória” (ALBERTI, 2011, p. 573).
No Livro Nono do Tratado Da Arte Edificatória, quando Alberti cita a reflexão de
Demóstenes, além de ilustrar a preferência do orador pelos costumes dos antigos
atenienses face aos de seu tempo, o autor destaca ainda que, há algo de excelente
e distintivo na arquitetura que desperta uma razão inata da alma, contribuindo
para a manifestação do juízo estético. Sob essa perspectiva, o fato de Demóstenes
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porcionais. Para Alberti, a noção de proporção – correspondência entre profundidade, largura, e altura nas partes e no todo – é tanto uma capacidade inerente
à espécie humana, um sinônimo de harmonia musical, quanto um dos fatores
dos quais depende a beleza que buscamos em um edifício, por ele justificada na
relação edifício-corpo:
“[...] e assim como convém que, num ser vivo, haja proporção entre seus membros, assim também, num edifício, deve suceder o mesmo entre as várias partes
(ibid., 2011, p. 170).
A inspiração veio de Vitrúvio, como comprova o Tratado de Arquitetura [Livro III,
1-1]: “Pois nenhum templo poderá ter esse sistema sem conveniente equilíbrio e
proporção e se não tiver uma rigorosa disposição como membros de um homem
bem configurado” (VITRÚVIO, 2007, p. 168).

preferir um costume a outro não se traduz numa mera opinião; mas numa razão

É evidente que deva ser considerado que na natureza os corpos diferem em pro-

de sentir, de perceber através dos sentidos:

porções, sendo uns de maior e outros de menor grandeza. E assim como na na-

“E sem dúvida com razão: pois considerava que, segundo a sobriedade dos seus
antepassados, uma casa privada devia ser construída tendo em vista a necessidade e a utilidade e não a beleza e o prazer. [...] A que propósito vem tudo isto?
A fim de que, com o exemplo deles, eu fundamente aquilo mesmo que em outro
lugar dissemos: que agrade aquilo que é à medida da dignidade de cada um (ibid.,
2011, p. 574).
Segundo Krüger (2011), é o sentido de proporcionalidade e de conveniência que
fundamenta a dignidade na arte edificatória, e que possivelmente colaborou para
a reflexão descrita por Alberti, que esclarece ainda: “Segue-se aqui que, tanto pela
vista, pelo ouvido ou por qualquer outro modo nos chegam ao espírito coisas bem
proporcionadas, imediatamente as sentimos” (ibid., 2011, p. 593).
Admite-se, portanto, que a razão de Demóstenes demonstre o princípio albertiano
da razoabilidade e que este, segundo o Tratado, esteja ligado às relações pro-
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tureza, na arte edificatória, os edifícios também diferem, seja em escala, tanto
quanto em suas funções, formas e matérias, embora ambos estejam sujeitos à
regras de composição. Deste postulado, Alberti incorpora, na sequência do Tratado, o princípio absoluto e primeiro da natureza, que ele define como (lei da) concinidade:
“Quando a deselegância da obra é chocante, satisfazer à necessidade é coisa pouca e insignificante, prover à comodidade é insuficiente. [...] a beleza é concinidade,
em proporção exata, de todas as partes no conjunto a que pertencem, de tal modo
que nada possa ser adicionado ou subtraído, ou transformado sem que mereça
reprovação” (ALBERTI, 2011, p. 377).
É a partir da aliança de todas as partes no conjunto a que pertencem, em função
do número determinado, da delimitação e da disposição observada, que o autor
justifica a razão pela qual deve-se amparar a arquitetura em princípios a fim de se
alcançar a excelência e corresponder criticamente a seus propósitos:
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[...] quem edifica de modo a pretender a aprovação daquilo que edifica – como
deve querer aquele que tem bom senso – deixa-se mobilizar por critérios racionais
seguros; é próprio da arte fazer o que quer que seja segundo critérios racionais.
Quem, portanto, negará que uma edificação perfeita e digna de aprovação não
pode ter origem senão na arte? (ibid,, 2011, p. 378).
Com o princípio da razoabilidade, Alberti defende a sistematização teórica da
arte edificatória, comprovando ser possível acreditar na existência de princípios
concretos que subitamente até podemos não reconhecer, mas os percebemos,
inclusive através dos sentidos, ratificando a necessidade de incluí-los nas argumentações em defesa do patrimônio cultural em detrimento de quaisquer juízos
circunstanciais:
Mas há quem não concorde com estes princípios e diga que é uma opinião inconstante e sem fundamento aquela que com que emitimos um juízo acerca da beleza e de qualquer edificação e que a forma dos edifícios varia e muda ao bel-prazer
de cada um, sem estar vinculada a nenhum preceito das artes. É comum este vício
da ignorância: declarar que não existe aquilo que se desconhece. (ibid., 2011, p.
378-379).
Tornou-se válida, portanto, a inclusão das orientações previstas por Alberti em
seu Tratado Da Arte Edificatória neste artigo, que se propõe verificar, se no mérito
da preservação dos Processos de Tombamento nº 373–T–47 e nº 375–T–48 foram
incluídos critérios racionais, ou princípios, que corroboraram para a salvaguarda
dos monumentos ou, se no conteúdo dos pareceres coligiram discursos subjetivos.
Para certificar-se da questão, a seguir, serão apresentados os fatos que culminaram na preservação daqueles patrimônios.
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2. A preservação como princípio:
[...] mais importante do que ter uma arquitetura nova ou velha, é ter uma arquitetura própria; isto é, uma arquitetura cujos princípios possam ser ensinados [...]
(RUSKIN, 1996, p. 180).
O princípio como argumento de preservação, no contexto brasileiro, é o assunto a
ser investigado nesta seção, que foi organizada a partir da referência encontrada
na sétima lâmpada de arquitetura de Ruskin, a Lâmpada da Obediência, e que
procura deslindar a seguinte questão: A preservação do patrimônio, no Brasil, esteve baseada em princípios?
Para situar, atender e dar partida a esta exposição, transcrevemos, como no
original, o ‘esclarecimento’ redigido por Lucio Costa e endereçado ao Ministro da
Fazenda, em resposta à carta-convite enviada pelo Ministro Gustavo Capanema,
datada de 25 de março de 1936 (onde solicita a elaboração de um projeto para a
Sede do Ministério de Educação e Saúde indagando, pois, sobre seu orçamento):
“Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1937.
Senhor Ministro,
Ao encaminharmos a V. Excia. As informações pedidas sobre o custo provável do
edifício em construção destinado á sede dêsse Ministério, desejariamos fazer a respeito de algumas considerações que nos parecem oportunas. Na construção de
edifícios públicos de significação não apenas utilitária, mas também representativa, não se deve ter em vista “principalmente” a economia, senão, antes do mais, a
necessidade de traduzir de forma adequada a ideia de prestígio e dignidade logicamente sempre associada á noção de coisa pública. Não é, contudo, pelo tratamento luxuoso das instalações internas ou da aparência exterior, e, menos ainda,
pelas encenações artificiosas e de aparato, em desacordo com as boas normas de
economia que o governo se traçou, que esta ideia se manifesta, mas, tão somente,
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por uma certa nobreza de intenção revelada nas proporções monumentais da

Snr. Ministro, a imitar aqui o que já se fez em outros paises, nem tampouco impro-

obra e na simplicidade e boa qualidade de seu acabamento. Um edifício da nature-

visar coisa alguma. Estamos simplesmente a aplicar, com conciência, os princípios

za deste que se constroe não pode razoavelmente apresentar acabamento inferi-

reconhecidos pelos arquitetos modernos do mundo embora nenhum governo

or ao dos prédios comerciais da cidade, construidos por iniciativa privada. Edifício

ainda os tivesse oficialmente adotado em obra de tamanho vulto. Trata-se, as-

desta classe, ou faz-se convenientemente – como em toda parte – ou então, não

sim, de um empreendimento de repercussão internacional e como tal terá seu

se faz de todo. Aliás, a boa qualidade do material de acabamento, além de satis-

lugar na história da arquitetura contemporânea. Prova disto é o interesse que

fazer ás conveniências de uma aparência digna, resulta afinal, com o tempo, em

vêm demonstrando pela obra as melhores visitas técnicas e estrangeiras. E coube

economia, porquanto sendo ele melhor, maior será também a sua duração, con-

ao nosso país dar êsse passo definitivo: mais um testemunho bem significativo de

servando sempre o bom aspecto próprio das coisas de qualidade, – o que é capi-

que já não condicionamos as nossas iniciativas a beneplácitos de fóra. Outro mo-

tal quando se trata de obras empreendidas para o serviço de mais uma geração.

tivo que faz elevar o preço da construção é a importância nela atribuida ás obras

A construção do novo edifício destinado á sede dêsse [sic] Ministério não é, por

de arte: pintura e escultura. Não se compreenderia, na verdade, que o Ministério

conseguinte, uma construção barata. Procuramos dar-lhe o acabamento normal

a cujo cargo estão a proteção e o desenvolvimento das artes plásticas no país se

de um edifício de sua categoria. E, para esclarecer melhor o que pretendemos sig-

abstivesse de, na construção do edifício destinado á própria sede, apresentá-las

nificar com essa expressão, citaremos aqui, a título de exemplo, dois edifícios que,

condignamente. Finalmente, têm concorrido para escarecer desnecessariamente

embora diferentes sob vários aspectos, apresentam êsse grão de acabamento que

a obra, as demoras e dificultadades havidas no desembaraço das verbas indis-

consideramos normal: a Biblioteca e Mapoteca do Itamaratí e a nova Estação de

pensáveis, e a consequente paralisação parcial ou total dos serviços.

Hidros do Aeroporto Santos Dumond. Acresce ainda que, no caso em apreço, não
se trata de uma construção do tipo usual. A estrutura, as esquadrias, os revestimentos, a proteção contra o sol, etc., tudo obedece a processos ainda não admitidos como de uso corrente, o que certamente tambem concorre para elevar o
preço global de construção. Sob êsse aspeto convem acentuar ser esta a primeira
vez que se empregam em obra de tal importância e de forma assim tão clara e precisa, os princípios da nova técnica de construir, ha tantos preconizada pelos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Ainda não existe, com efeito, nem
na Europa, nem na America ou no Oriente, nenhum edifício público com as características dêsde agora em vias de conclusão. É certo que os nossos críticos divergem nesse particular: ha os que consideram as soluções de ordem geral adotadas
em todos os demais paises sempre inadmissíveis em nosso meio, em vitude das
“condições locais” e da nossa “formação particularissíma”; e ha os que só entendem acertado reproduzir-se de segunda mão aquilo que se faz no estrangeiro, os
erros inclusive – E.U.A., Italia, França, Alemanha, variando preferências de acôrdo
com o itinerário de cada um. O fato, entretanto, é que, neste caso, não estamos,
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Eram estas, Snr. Ministro, as considerações que desejamos fazer.
Assina Lucio Costa” (COSTA, 1995, p. 132-134).
Este ‘esclarecimento’ é importante porque remete à questão inicial. No segundo,
terceiro e quarto parágrafos, quando Lucio Costa se refere a: ‘construção de edifícios públicos de significação não apenas utilitária, mas também representativa’;
‘proporções monumentais da obra’ e ‘edifício da natureza deste que se constroe’;
identificamos indiretamente que estava referindo-se à decoro (caráter), euritmia
(proporção) e economia (ou distribuição), atributos objetivamente definidos por
Vitrúvio em seu Tratado de Arquitetura e retomados por Alberti no Da Arte Edificatória.
Para averiguar se o argumento de preservação esteve fundamentado em
princípios, propõe-se estender a pesquisa para a análise dos Processos Nº 373/T47 e Nº 375/T-48, acompanhada da narrativa dos fatos.
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Dito de maneira breve e contextual, a preservação no Brasil é temática moder-

arquitetura moderna, fazendo prevalecer o valor artístico sobre o valor histórico,

na que inaugura uma atitude diferente em relação ao precedente arquitetônico.

num contexto de revolução estética, cultural e política chamado Estado Novo.

Surge nas primeiras décadas do século XX e pretende, ainda mais do que o estudo,
aferição e representação gráfica dos monumentos – experiências previamente re-

Neste momento, posicionavam-se na linha de frente das principais decisões ad-

latadas através de Vitrúvio e Alberti, para citar parte dos referenciais teóricos des-

ministrativas, arquitetos, políticos, jornalistas, artistas e intelectuais, mobilizando

ta pesquisa. A lúcida intenção dos idealistas, à época, visava proteger a identidade

a opinião pública, seja através de suas manifestações – publicadas e promovidas

nacional, a posse pública, a memória coletiva, a história construída e, finalmente,

nos jornais e revistas de grande circulação – ou por ocasião da participação em

a promoção e divulgação daquilo que convencionou-se chamar de patrimônio.

concursos para a elaboração de projetos para edifícios públicos, cenário polarizado entre conservadores e modernos.

Neste caso particular, a política de patrimônio é uma atitude recente, contemporânea, cuja peculiaridade está no domínio e aplicação dos fundamentos precon-

Pois coube justamente aos modernos a árdua tarefa de ‘renovar preservando’.

izados em Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM). Ademais,

Tal convicção, de fato contraditória, só teria sentido se houvesse uma retomada

ao destacar as virtudes do objeto em si, o autor do ‘esclarecimento’ prenuncia

de postura sadia com relação aos princípios da boa arquitetura, e sua definitiva

que o edifício do MES – alvo de críticas ideológicas que atacavam, sobretudo, o

vinculação com a arte. Este era o pensamento de Lucio Costa, citado por sua filha,

movimento moderno e seus personagens – necessita de uma ação prematura de

Maria Elisa Costa:

preservação, culminando com o tombamento definitivo, dez anos depois.

“O que importa não são ‘as artes’ mas a Arte. A arte, além da pura criação, deve

Entendemos também que este documento finalmente amplia a ideia de sal-

estar presente em tudo: na urbanização, na concepção arquitetônica, no equi-

vaguarda, enfatizando a importância do valor sob a perspectiva histórica mas, e

pamento e na ambientação dos interiores, na forma utilitária dos utensílios, na

sobretudo, incorporando à legitimidade do patrimônio, o valor artístico e o valor

disposição e feitio dos impressos, na indumentária” (PESSÔA, 2004, p. 10).

de nacionalidade, enfim equiparáveis. Mas nem sempre foi assim, conforme Maria
Cecília Londres Fonseca:

Imbuídos da missão de salvaguardar o valor artístico das obras de arquitetura

“A atribuição de valor artístico a estilos estéticos e arquitetônicos recentes é um

gerações futuras, os modernos introduziram uma operação inédita e conveniente.

fato característico do processo de constituição dos patrimônios históricos e e

Através do recém criado SPHAN, executaram o tombamento preventivo da Igreja

artísticos nacionais, a partir da década de sessenta. Até então, considerava-se um

de São Francisco de Assis da Pampulha [1943], quatro anos após sua inauguração

recuo histórico mínimo para a inclusão de bens nos patrimônios – recuo esse que,

e que, segundo Pessôa, foi possivelmente “o primeiro tombamento no mundo de

em geral, se situava em meados do século XIX” (FONSECA, 1997, p. 216).

uma obra moderna ainda não acabada” (PESSÔA, 2004, p. 18).

Todavia, segundo o provérbio português, toda regra tem a sua exceção. E na tra-

A mesma operação foi produzida no edifício do Ministério da Educação e Saúde

jetória brasileira da preservação têm duas que destacamos: quando o Serviço do

[1945], tombado após três anos da inauguração, só que por motivo diverso. Res-

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [1937], criado oficialmente por iniciativa

salta-se que ainda neste período, os exemplares de arquitetura moderna citados

brasileira do século XX, garantindo-lhes a condição de monumento e legado às

do ministro Gustavo Capanema, efetuou o tombamento de dois exemplares de
1080
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já eram símbolos da modernidade, sendo amplamente divulgados na exposição e

modernista de Brasília’, muito antes da Constituição Federal de 1988 divulgar, ofi-

livro Brazil Builds.

cialmente, que o patrimônio histórico e artístico passaria a patrimônio cultural e
quando, neste mesmo ano, foi fundado o comitê internacional para a Documen-

A exposição, criada por Philip Goodwin, foi realizada em janeiro de 1943, por ini-

tação e preservação (Conservation) de edifícios, sítios e unidades de vizinhança do

ciativa e tutela do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e pelo Instituto Amer-

Movimento Moderno, o DOCOMOMO Internacional [1988].

icano de Arquitetos – oportunizada pelo interesse político que os Estados Unidos
mantinham com seu aliado sul americano. Mesmo incompatível com qualquer

Na execução dos dois tombamentos preventivos reside a vanguarda brasileira,

vitalidade artística, o período beligerante [1939-45], no caso brasileiro, não foi

sob o ponto de vista do valor da criação artística e de sua jurisprudência na preser-

um empecilho e representou a esperança de que o modernidade não havia sido

vação da arquitetura, urbanismo e paisagismo modernos. Este ensaio, que supõe

descontinuada, pelo contrário, era florescente, avançada. Arquiteturas colonial

orientar a outorga do mérito de preservação ao precedente arquitetônico – medi-

e moderna foram as eleitas e estamparam, com propriedade, soluções viáveis e

ante o reconhecimento de seus princípios – amplifica as palavras de Lucio Costa:

qualificadas no combate à iluminação e ao calor excessivos, num país onde grande
parte do território é quente e úmido. O modo de apresentação da mostra foi orga-

“[...] importância porque veio pôr na ordem do dia com a devida ênfase o prob-

nizado a partir da separação entre edifícios preexistentes agrupados por estados,

lema da qualidade plástica e do conteúdo lírico e passional da obra arquitetôni-

e edifícios modernos agrupados por tipos.

ca, aquilo porque haverá de sobreviver no tempo, quando funcionalmente não
for mais útil. Sobrevivência não apenas como exemplar didático de uma técnica

Dos estados representados na mostra, teve-se: Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul;

construtiva ultrapassada, ou como testemunho de uma civilização perempta, mas

Minas Gerais, Espírito Santo; Bahia; Paraíba; Pernambuco e Pará, exibindo um to-

num sentido mais profundo e permanente, – como criação plástica ainda válida,

tal de 44 exemplares de arquitetura do período colonial, incluindo igrejas, sedes

porque capaz de comover” (COSTA, 1952, p. 03).

administrativas, museu, teatro, casas de fazendas, residências, fortificações, engenho de açúcar e colégio, meticulosamente expostos, sem mencionar as impo-

Lucio Costa menciona qualidade plástica e conteúdo lírico; surge um templo em

nentes edificações de tradição acadêmica, produzidas em massa, entre o final do

concreto armado, curvo. Foi com este gesto que Oscar Niemeyer rompeu com o

século XIX e início do XX.

racionalismo corbusiano, como ele mesmo diz:

Mas o que a exposição queria mostrar era o original, o diferente, o singular. E as-

“Foi o tempo da planta de dentro para fora, do ângulo reto, da máquina de habi-

sim o fez, dando destaque a 39 novos modelos concatenados com a arquitetura

tar, da imposição dos sistemas construtivos, limitações funcionalistas que não me

que teve berço da Europa e dos Estados Unidos, mas que ‘por aqui’ foi ajustada

convenciam ao olhar as obras do passado tão cheias de invenção e lirismo[1]”.

adequadamente às necessidades impostas pelo clima, sendo diferenciada pelo
gesto livre. Dentre os 39 projetos estavam os recém inaugurados, ‘Igrejinha da
Pampulha’ e o ‘MES’.
Ambos monumentos foram inscritos no Livro Tombo das Belas Artes em inusitada
antecipação temporal de suas excepcionalidades, muito antes da ‘unanimidade
1082
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Rompeu também com a tradição colonial, com a configuração barroca habitual,

“Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo

muito embora possa ter buscado nesta fonte a referência formal pretendida .

homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas mon-

Entretanto, justificou Oscar Niemeyer:

tanhas do meu país, no curso sinuoso de seus rios, nas nuvens do céu, no corpo

[2]

da mulher amada. De curvas é feito todo o universo. O universo curvo de Einsten”
“Estilos mortos e velhos preconceitos, que os saudosistas insistem em ressurgir,

(NIEMEYER, 2000, p. 160).

não nos preocuparam. Temos, com a maleabilidade enorme dos novos materiais, um grande campo de experiências plásticas que não pode ser limitado por

Entretanto, repetidamente, pairam os discursos subjetivos e imensuráveis so-

compromissos passadistas. Uma obra de arquitetura deve antes de tudo traduzir

bre edifícios, cabendo as seguintes reflexões: Como qualificar uma arquitetura

o espírito de sua época, e, se examinarmos os períodos passados que se classific-

capaz de ‘comover’? Como pautar uma teoria de método projetual, tendo como

aram definitivamente como padrões de boa arquitetura, verificaremos que esses

‘princípios compositivos’ montanhas, nuvens ou o corpo da mulher amada? Se a

são justamente os que melhor exprimiram as épocas que representam. [...] Res-

teoria tem consequência no projeto, não deveria haver coerência entre os discur-

peitamos a lição do passado. Mas, somente isso. As velhas formas arquitetônicas

sos que regulam a prática projetual?

perdem o sentido diante de novas possibilidades técnicas ”.
[3]

Voltando à ‘Igrejinha’, a obra em si demorou cinco anos para ficar pronta. EntreA alusão ao espírito da época, zeitgeist, já havia sido mencionada por Lucio Costa

tanto, a consagração do templo católico aguardou desgastantes quatorze anos

em Considerações sobre a Arte Contemporânea no juízo de valor feito ao diferen-

para, em 11 de abril de 1959, ser realizada a primeira cerimônia eucarística no

ciar arquitetura de construção:

local. Devido ao desprezo do edifício, degradação de sua estrutura e utilização
imprópria de seu mobiliário e equipamentos, exigiu-se uma atitude emergencial

“A intenção plástica que semelhante escolha subentende é precisamente o que

frente ao acaso, irremediável nestas circunstâncias. A demolição era uma con-

distingue a arquitetura da simples construção. Por outro lado, a arquitetura de-

tingência (CAVALCANTI, 2006).

pende ainda, necessariamente, da época da sua ocorrência, do meio físico e social
a que pertence, da técnica decorrente dos materiais empregados e, finalmente,

A solução encontrada para reverter a situação foi o tombamento preventivo justi-

dos objetivos visados e dos recursos financeiros disponíveis para a realização da

ficado segundo o parecer da relatoria de Lucio Costa, em 08 de outubro de 1947,

obra, ou seja, do programa proposto” (COSTA, 1952, p. 05).

reproduzido na sequência:

E ao espírito de sua época, Niemeyer passou a integrar as artes plásticas e o pais-

•

“Considerando o estado de ruína precoce em que se encontra a Igreja de São

agismo orgânico de Burle Marx, ambos baseados em seus próprios ‘princípios de

Francisco de Assis, da Pampulha, em Belo Horizonte, devido a certos defeitos

composição’, como ele próprio busca elucidar no Poema da Curva:

de construção e ao abandono a que foi relegado êsse edifício pelas autoridades municipais e eclesiásticas;

[2]

A respeito da Igreja N. Sra do Rosário dos Pretos, Ouro Preto.

[3]

Niemeyer, Pampulha: Arquitetura, in Xavier, Depoimento de uma Geração, 2003, p.

•

Considerando que numerosas peças integrantes desse edifício destinado a
capela, tais como altar, órgão, bancos, via sacra, etc., foram irresponsàvel-

244.
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mente abandonados ou utilizados em outras igrejas de modo incoveniente,

Já a proposta de tombamento do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde

porque em desacôrdo com o seu estilo peculiar;

e sua respectiva área, foi redigida a 03 de março de 1948, partindo da Divisão de
Estudos e Tombamento, através da relatoria de Alcides da Rocha Miranda, Chefe

•

•

Considerando o louvor unânime despertado por esta obra nos centros de

da Seção de Arte, com anuência de Lucio Costa, Diretor da Divisão de Estudos e

maior responsabilidade artística e cultural do mundo inteiro, particularmente

Tombamento e despacho de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Diretor Geral do

da Europa e dos Estados Unidos;

DPHAN. A proposta estava chancelada nos termos do Art. 9º, inciso II, alínea a, do

Considerando, enfim, que o valor excepcional dêsse monumento o destina a
ser inscrito, mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento
nacional, e que portanto seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas
oportunas de preservação, para se haver de interferir mais tarde no sentido
de uma restauração difícil e onerosa” (MEC, Nº373/T-47, p. 01).

Lucio Costa salienta que o pedido de tombamento em questão, está coadunado
com os parágrafos 1º e 3º do Art. 9º, fundamentando o tombamento compulsório,
no DL nº 25 de 30 de novembro de 1937, no que tange ao atendimento dos prazos

regimento interno aprovado pelo Decreto nº 20.303, de 02 de janeiro de 1946, propondo: “o tombamento dos movimentos e das obras de arte assim inventariados
e classificados, quando satisfizerem as condições previstas no DL n° 25, de 30 de
Novembro de 1937” (BRASIL, 1946b).
Dada a referência ‘tombamento dos movimentos e das obras’ nota-se uma disposição prévia da jurisprudência brasileira em relação à organizações de finalidades específicas, sendo assim justificadas as medidas tutelares ao patrimônio
moderno, cujo teor foi amplificado no Processo Nº 375/T-48:

com relação à anuência ou impugnação. Atendidos prazos e instâncias, deve-se

“Justifica-se a medida proposta, pelo fato de tratar-se da primeira edificação mon-

deliberar sobre, sem a possibilidade de recurso.

umental, destinada a séde de serviços públicos, planejada e executada no mun-

Dos itens transcritos, somente os dois últimos identificam o precedente como
possuidor de valor sem, contudo, que fossem demonstrados os princípios que
nortearam o juízo, estabelecendo assim um método de apreciação razoável pela
causa manifesta, embora genérico. Não houve impugnação.
Sendo assim, aos 06 de novembro de 1947, o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, João Franzen de Lima, recebeu a notificação nº 538, expedida por Rodrigo Melo
Franco de Andrade, onde fica determinada a execução do tombamento, seguido
da inscrição no Livro Tombo a que se refere o Art. 4º, alínea 3 da obra de arquitetura religiosa constituída: Igreja São Francisco de Assis, localizada à beira do lago
Pampulha, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerias, incluindo-se no tombamento as obras de arte integradas no referido edifício. O bem foi inscrito em 1º de
dezembro de 1947, sob nº 312, No Livro Tombo de Belas Artes, fl. 65.

1086

do, em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura. Esse caráter
de edifício marco de uma nova fase da evolução da arquitetura lhe vem sendo
reconhecido pelos críticos e especialistas mais autorizados da Europa e da América, tal como é do conhecimento público, através das publicações técnicas. A obra
em questão reveste-se, assim, da maior importância, do ponto de vista artístico e
histórico, sendo assim de toda conveniência coloca-la sob a proteção do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que classifica e manda conservar e proteger o patrimônio de arte do país” (BRASIL, MEC Nº375/T-48, 1948, p.03).
Aos 09 de março de 1948, foram assinados os despachos do Diretor do DPHAN
endereçados ao então Ministro de Estado da Educação e Saúde, Clemente Mariani
Bittencourt, através da Notificação Nº 544, bem como à Francisco Behrensdore
Junior, da Diretor da Secretaria do Patrimônio da União, através da Notificação Nº
545.
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O conteúdo de ambos informa a inscrição do bem no Livro Tombo das Belas Artes,

Perderam os conservadores. Ganhou a equipe de Lucio Costa, tendo como repre-

a que se refere o Art. 4º, alínea 3, do DL nº 25/37, assim identificado: “Casa à Rua da

sentante principal Oscar Niemeyer. Mas venceu a arquitetura, sentenciando Lucio

Imprensa nº 16 (edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde), com toda a área

Costa, no Boletim do Patrimônio: “A boa arquitetura de um determinado período

de terreno situada entre as ruas da Imprensa e de Santa Luzia, a avenida Graça

vai sempre bem com a arquitetura de qualquer período anterior – o que não com-

Aranha e a rua Araújo Porto Alegre, necessária à preservação de sua perspectiva

bina com coisa alguma é a falta de arquitetura” (IBPC, 1992).

monumental” (BRASIL, MEC Nº375/T-48, 1948, p.07).
Embora significativa, a ‘fala’ de Lucio Costa ainda soa como subjetiva, qualificativa,
De modo final, aos 18 de março de 1948, tendo sido feitas as notificações a que se

mas não conceitual. Não explica o que representa a boa arquitetura, embora pos-

refere o Art. 5º do DL nº 25/37, inscreveu-se o edifício-sede Ministério da Educação

samos entender, revisitando a própria obra de Lucio Costa, que a sua noção de

e Saúde no Livro Tombo das Belas Artes, sob o nº 315, fl. 66.

valor está muito identificada com os princípios da tradição clássica e acadêmica,
que nos liga à Vitrúvio, Alberti e outros.

Como é de conhecimento, durante e após sua construção, o edifício, que viria a
se tornar obra prima mundial da arquitetura moderna, era combatido constantemente com duras críticas: elevado custo (fator considerado inclusive por Lucio

3. Com ou sem razão: validades.

Costa no ‘esclarecimento’ sobredito ao Ministro), construção demorada, megalo-

Segundo a narrativa apresentada, nos Processos de Tombamento nº 373–T–47

maníaca. Foi pejorativamente apelidado de Capanema Maru, cujo primeiro nome

e nº 375–T–48, respectivamente, Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha e

identificava facilmente o Ministro e o segundo, fazia referência aos navios cargue-

Edifício Sede do Ministério da Educação e Saúde, os princípios permanentes com-

iros japoneses que atracavam no porto do Rio de Janeiro.

pareceram sob a forma de argumento para a preservação desses patrimônios,

O perigo que justificava a proteção jurídica precoce nada mais era do que ideológi-

especialmente no caso do MES.

co, uma vez que o MES era alvo de ataque daqueles que se colocavam como opos-

Caminho seguro, porque são os princípios que regulam e amparam a razão da

itores ao movimento, identificados tanto com a tradição neocolonial quanto com

nova arquitetura: a proporção formal, a composição arquitetônica, a independên-

a ‘modernidade menos radical’. Não se davam conta da importância da autentici-

cia tecnológica e a disciplina dos elementos fundamentais, saberes cujos avanços

dade enquanto princípio, enquanto programa, enquanto método construtivo e,

auferiram maior liberdade, tanto em criação como em execução.

principalmente, enquanto reforço da identidade nacional, ou tinham outra noção
se autenticidade. Tempos depois, o comunicado de Lucio Costa:

Não obstante, tais argumentos ainda soavam de maneira vaga e imprecisa nos
processos já citados: “Considerando o louvor unânime despertado por esta obra

“O palácio nasceu assim – “je suis comme je suis”, da canção – e assim deve per-

nos centros de maior responsabilidade artística e cultural do mundo inteiro, par-

manecer: está tombado. Os novos ocupantes que se conformem e adaptem, in-

ticularmente da Europa e dos Estados Unidos”.

ternamente, à intencional sobriedade dele, ao seu digno e severo despojamento”
(COSTA, 1995, p.142).

“Justifica-se a medida proposta, pelo fato de tratar-se da primeira edificação monumental, destinada a séde de serviços públicos, planejada e executada no mundo,
em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura”.
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Mas é possível que esta liberdade reivindique para si, ainda, a revisão dos juízos de
valor. Até porque, mesmo sob o mesmo preceito jurídico, DL nº 25/1937 – Lei do
Tombamento, os bens foram salvaguardados por razões dissemelhantes.
No caso primeiro, o tombamento preventivo demonstrava a urgência na resolução
de uma questão prática: o abandono do bem, seja pela municipalidade, quanto
pelo clero; sendo que a medida protetiva foi a forma encontrada para resolver
o conflito de moralidade administrativa e reverter o estado de degradação. Por
isso o conteúdo do parecer de tombamento, redigido por Lucio Costa, soar absolutamente pragmático: ele começa apontando o desmantelamento do edifício
e de sua arte integrada e, por fim, destaca a qualidade excepcional da obra, que
constitui-se em referência para os críticos de arte do mundo todo.

Figura 1: Estudos de proporção. Fonte: Dalcin e Romano, 2015.

No segundo processo, um único parágrafo dava conta da necessidade de um tom-

A razão também é um princípio evidente na caracterização arquitetônica, focado

bamento de razões ideológicas, defesa que poderia ser facilmente corroborada

na representação simbólica das especificidades do programa e/ ou situações de

por fundamentos conceituais e metodológicos advindos da tradição acadêmica,

projeto, expressando valores (COMAS, 1987). Daí a validade do poema da curva

como por exemplo, a composição arquitetônica:

de Niemeyer: “Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível,

“O conceito de composição era fundamental na tradição acadêmica, porém também o eram a ideia de caráter e a ideia de equivalência entre boa arquitetura e a
composição correta apropriadamente caracterizada[4]”. Ou na origem, através do
princípio de razoabilidade proposto por Alberti que, como já foi dito, teve influên-

criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro
nas montanhas do meu país, no curso sinuoso de seus rios, nas nuvens do céu, no
corpo da mulher amada. De curvas é feito todo o universo. O universo curvo de
Einsten” (NIEMEYER, 2000, p. 160).

cia no paralelo do templo e as proporções do corpo humano, princípio Vitruviano.

Comas, Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a reconhecer
(1987). In Guerra, Textos Fundamentais sobre história da arquitetura moderna
[4]
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ABSTRACT
The image of the city of Ouro Preto as multiple and plural is often reduced to a
unitary and unrepresentative point of view in relation to the innumerable daily
appropriations that are made by its inhabitants. This limitation of its visuality to
certain perceptual patterns is linked to a patrimonial logic that has configured some
visual ordering based on the aesthetic intention of power groups. Therefore, it was
sought for this article the apprehension and comprehension of part of the diverse
looks and images that composes the city of Ouro Preto, based on the daily practices of
its residents, through methodologies of interaction and “capture” of these imaginaries.
Methodologies that aimed to envision how the inhabitants organize the information
transmitted to them by the urban space through their constituent physical parts, the
several elements that mark the memory and how they mentally organize the space in
which they live.
Keywords: Cultural Heritage; Urban Heritage; Everyday Practices; Instituted Image.

A imagem da cidade de Ouro Preto de múltipla e plural é diversas vezes reduzida
a um ponto de vista unitário e pouco representativo em relação às inúmeras
apropriações diárias que são feitas por seus moradores. Essa limitação de sua
visualidade a determinados padrões perceptivos está ligada a uma lógica patrimonial
que configurou certo ordenamento visual baseado na intenção estética de grupos
de poder. Dessa maneira, buscou-se para esse artigo a apreensão e compreensão
de parte dos diversos olhares e imagens que constituem a cidade de Ouro Preto,
através das práticas cotidianas de seus moradores, por meio de metodologias de
interação e “captação” desses imaginários. Metodologias que tiveram o intuito de
vislumbrar como os habitantes organizam a informação que lhes é transmitida pelo
espaço urbano através de suas partes físicas constituintes, os diversos elementos que
marcam a memória e como organizam mentalmente o espaço em que vivem.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Patrimônio Urbano; Práticas cotidianas; Imagem
Instituída.
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A Institucionalização da Imagem Urbana de Ouro Preto
A institucionalização da imagem da cidade de Ouro Preto/MG, considerando um
recorte temporal a partir do momento que ocorreu a valorização e criação de medidas de proteção para o conjunto urbano da cidade, a partir de 1930, se estabeleceu primordialmente mediante o caráter de escolha, ao ser reavaliado por um
grupo específico de intelectuais, constituído pelos Modernistas (CHUVA, NOGUEIRA, 2012) e com respaldo do Estado Novo (CHUVA, 2009), o que dentro da conformação do núcleo histórico da cidade seria considerado relevante e o que não
tinha valor de salvaguarda. Sendo que, ao eleger o que seria significativo para a
história e o que deveria ser resguardado, estariam necessariamente descartando
outros pontos de vista ou deixando com que esses se perdessem.
Esse olhar seletivo para a cidade, foi justificado pela iminência de perda propiciada
pelo período de decadência econômica, no qual os edifícios que constituíam o conjunto urbano estavam abandonados e se deteriorando e respaldado pela proliferação dos discursos nacionalistas da época que justificavam os atos de proteção e
tutela que estavam sendo criados naquele momento (GONÇALVES, 1996). Diante
dessa capacidade de escolha e consequente esquecimento que a partir daí o centro histórico da cidade de Ouro Preto passa a ser fruto do discurso que o colocou
em cena, lhe deu importância e lhe incumbiu de sentido (JEUDY, 2005), mediante
um aparato simbólico criado, pautado na existência de uma memória e uma identidade nacional “revelada” (CHUVA, 2009).
Nesse projeto simbólico de formação da nação a criação do SPHAN - Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi uma peça fundamental dos atos políticos implementados na época, denotando ao Estado a partir dos seus representantes na instituição todo poder de formulação da política patrimonial da época.
Esse processo de atribuição de valor, então, legitimou as bases das políticas patrimoniais autoritárias, que fizeram perdurar um mesmo discurso e normas fixas
de atuação por determinado período, mediante a lógica de preservação do bem
que representava uma origem de valor. Dessa maneira, sendo formuladas e man1098
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tidas medidas que durante anos levaram em consideração somente resguardar a
matéria-prima de importância estética/simbólica, sem nem ao menos considerar
as pessoas que já moravam ou que viessem a morar na cidade (MOTTA, 1987).
Mediante esse contexto, era tão idealizada a imagem da cidade de Ouro Preto
que se fazia durante esses primeiros anos, que os responsáveis pela gestão patrimonial consideravam que o núcleo urbano pouco ou nada cresceria, chegando
a desnaturalizar seu processo de crescimento enquanto cidade, desconsiderando
a necessidade de constante readequação do espaço para abarcar o vivido, pela
imutabilidade temporal e visual (MOTTA, 1987). A perpetuação do núcleo urbano,
então, teria pouco ou nada a ver com a utilização da cidade naquele presente, sem
outra finalidade a não ser estética e simbólica, como um testemunho de como
a essência do passado tem condições de sobreviver às mudanças, mesmo que
falseado.
Vê-se que a problemática da lógica patrimonial mantida pelos responsáveis e aplicada durante esse recorte temporal, de certa forma se estendendo até os dias
atuais, mesmo que encoberto por discursos mais abrangentes, seria a tentativa
de produzir perpetuamente uma unicidade estética na cidade, de sua história, de
seus modos de vida, induzindo os olhares para um ponto de convergência único.
Dessa forma, subvertendo o sentido do movimento intrínseco de mudança de
qualquer centro urbano que se faz a partir de sua própria transformação ao longo
do tempo, mantendo uma fidelidade à sua autenticidade estética a partir de uma
ilusão moralista, que exclui, segrega e esconde as diversidades, mesmo que de
forma velada.
Já que buscar definir o que tem valor dentro da configuração territorial e o que
merece ser preservado e intocado é o mesmo que negar que o espaço urbano
possa abrigar conformações discrepantes, pois ela se constitui justamente de contradições que suprem as diferentes necessidades dos habitantes. A preservação
pode ser realizada com intuito de embelezamento das cidades, perpetuação da
memória, história e identidade do lugar, da salvaguarda dos componentes físi-
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cos significativos, porém nenhuma dessas justifica a inibição das transformações

com que suas memórias se tornem registro e sejam consideradas bens patrimo-

necessárias a um núcleo urbano, bem como a “exclusão” das pessoas na con-

niais. Isso devido ao fato dos grupos dominantes possuírem melhores condições

strução da lógica instituída, que ainda devem ser testemunhas vivas e ativas

de manter e impor seus valores aos outros diversos grupos, pois são eles que

(JEUDY, 2005).

produzem os objetos mais duráveis, possuem as condições de mantê-los e res-

Deslocamento da imagem em foco
Considerando a síntese dos processos históricos é possível perceber como a es-

guardá-los e até mesmo criam e estabelecem as próprias instituições da memória
(CANCLINI, 1997), como no caso da criação do SPHAN - Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional responsável por manter a imagem desejada da cidade de Ouro Preto.

truturação da imagem da cidade de Ouro Preto pautada na escolha dos bens aos
quais foram atribuídos valor aconteceu mediante a ação de um grupo específico

Porém, mesmo quando as memórias dos grupos dominantes se tornam eterni-

de pessoas, “implicando também um processo de identificação por meio do qual

zadas pelos registros e pelas medidas de proteção, essas memórias continuam

um conjunto de diferenças é transformado em identidade” (GONÇALVES, 1996,

não sendo reconhecidas por todos os grupos sociais (ABREU, 1998). Assim, mes-

p.24), excluindo do processo os demais grupos e impondo a eles uma lógica que

mo impostas aos outros diversos grupos, esses não abandonam suas próprias,

não lhes pertencia ou sequer representava, através de um discurso de verdade

mesmo que suas memórias não consigam se instituir e por vezes se percam em

(FOUCAULT, 1996). Essa imposição e maneira desigual com que os bens patrimo-

determinados momentos da história, sendo “preciso de fato admitir que a orga-

niais foram selecionados faz com que a parte excluída da população tenha uma

nização patrimonial coincide com “uma regulação ética” do tratamento reflexivo

relação diferenciada, por vezes não se reconhecendo, contrário ao que sugerem e

das memórias coletivas” (JEUDY, 2005, p.31). Esse processo faz com que a imagem

alegam as medidas que lhes deram destaque.

da cidade se constitua somente de fragmentos das diversas memórias produzidas
nela, fragmentos normalmente restritos as estruturas de poder, deixando de lado

Esse processo desigual de assimilação dos bens patrimoniais acontece, pois, as

uma série de representações e imagens que também lhe constituem e que repre-

pessoas que usufruem da cidade não possuem vivências análogas dentro do nú-

sentam parte da população excluída do processo. O popular então, muitas vezes

cleo urbano, criando assim memórias diferenciadas de acordo com suas formas

silenciado dentro da lógica de poder, tem menores possibilidades de manter e

de vida e grupos sociais dos quais pertencem (ABREU, 1998). Essas relações entre

tornar patrimônio os produtos importantes de sua lógica cotidiana e que fazem

os grupos de pessoas e as características fundamentais de suas vivências acabam

parte de sua memória (CANCLINI, 1997).

estabelecendo, por meio da similaridade e proximidade, uma memória grupal ou
social que é baseada e se desenvolve no local onde se desenrolam os aconteci-

Além disso, uma representação imposta não indica exatamente o modo como

mentos e nas características em comum dos componentes dos grupos, criando

ela vai ser utilizada e fruída. Na produção da imagem da cidade existe algo como

memórias coletivas diferenciadas entre si, que possuem em comum a sua confor-

uma produção secundária que se faz e desenvolve escondida nos processos de

mação ao mesmo núcleo urbano, no caso a cidade de Ouro Preto.

utilização da primeira, que a subverte para se adequar a outras necessidades, que
cria sobre o que já está imposto, formulando diferentes formas de apreensão e uti-

Mesmo diante da coexistência dessas diversas memórias coletivas que constituem

lização (CERTEAU, 1980). Essa denominada produção secundária se dá em graus e

a mesma cidade, normalmente, somente os grupos dominantes conseguem fazer

formas diferenciadas, de acordo com as trajetórias e desenvolturas da população
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no local onde habitam, todas com o mesmo ponto de assimilação que no caso é

imutabilidade da composição existente da cidade. Ou seja, os grupos periféri-

a cidade de Ouro Preto. Essa produção pode se desenvolver pela involuntária as-

cos obrigados a executar suas práticas num contexto que pouco lhe diz respeito

similação e reprodução criativa da lógica do centro histórico ou realmente por sua

ou representa, precisa encontrar formas de burlar a lógica existente e criar suas

utilização tal qual se constituí, porém, de formas díspares das intencionais.

próprias formas de escape e readequação. Isso é possível, pois esses grupos possuem:

No caso da reprodução de uma imagem assimilada vê-se que no primeiro moMil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço
instituído por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, resistente, de
grupos que, por não ter um próprio, devem desembaraçar-se em uma
rede de forças e de representações estabelecidas (CERTEAU, 1980, p.74).

mento a reprodução das características do centro histórico da cidade foi feita por
medidas institucionalizadas e reguladas, e que seguir tais preceitos garantiriam
a aprovação dos pedidos de projeto. Porém, após o crescimento exponencial da
cidade, em algumas áreas do zoneamento as tipologias das edificações já possuíam liberdade para se constituírem de características próprias, conformando
uma nova imagem para essas periferias. Dessa maneira, percebe-se que também
na subversão da lógica instituída acontece determinada assimilação das características impostas, inconscientemente, já que toda imagem e memória de quem
habita em Ouro Preto acaba involuntariamente presa nas artimanhas do cenário
patrimonial e da lógica compositiva que lhe dá sentido, ou seja, “ironicamente, a
imagem colonial está hoje no subconsciente coletivo dos ouro-pretanos e é repetida sem que isso seja exigido” (VIEIRA, 2006, p.139).
Esse processo faz com que ao percorrer a cidade em direção aos locais periféricos,
seja possível perceber uma diluição da imagem do centro histórico que insiste em
permanecer em pequenos detalhes da paisagem. Detalhes que foram absorvidos
e modificados de acordo com as necessidades e desejos da população, percebidos, por exemplo, em edificações que acabam compondo uma mistura inusitada
entre as imagens tipológicas do centro e as inovações construtivas necessárias a
vida cotidiana. Isso porque ali, nas periferias, os grupos possuem a “liberdade” de
ressignificá-los de acordo com suas próprias experiências com a cidade e práticas
cotidianas, considerando que “o usuário da cidade extrai fragmentos do enunciado para atualizá-los em segredo” (CERTEAU, 1980, p.165).
Além dessa assimilação e reprodução “inconsciente” dos preceitos do centro
histórico, existe também o processo de subversão que se estabelece ainda na
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Os grupos periféricos então possuem a assimilação do vocabulário arquitetônico
recebido e instituído, em certa medida refletem essa assimilação, porém também
conseguem traçar caminhos alternativos ao sistema principal, “trajetórias táticas
que, segundo critérios próprios, selecionam fragmentos tomados nos vastos conjuntos da produção para a partir deles compor histórias originais” (CERTEAU, 1980,
p.92). Pois, já que esses grupos se veem sempre distanciados e pouco envolvidos
com as práticas de legitimação dos sistemas e sem poder escapar desse processo, acabam criando formas e medidas de “driblar” a lógica do espaço construído,
perpetuamente ressignificando e criando sobre o tecido urbano existente do qual
se utiliza.
Dessa forma e a partir dessas práticas subversivas, pode-se dizer que o espaço
urbano não é constituído somente de símbolos manifestos, há na composição da
cidade uma complexa composição entre visível e invisível, sendo que nem sempre
o que é mais claro para os moradores que a permeiam em sua cotidianidade pode
ser visto (JEUDY, 2005). Isso quer dizer que apesar da lógica patrimonial de Ouro
Preto estabelecer uma imagem principal, que é sempre divulgada e mantida para
manter o consumo do capital simbólico da cidade, para ser usufruída pelos turistas, muito mais está intrínseco na sua lógica simbólica e urbana. E querer manter
sempre essa mesma imagem é o mesmo que restringir os jogos cotidianos que se
desenvolvem na cidade, em busca de uma homogeneidade inexistente e ilusória.

1103

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Esses jogos cotidianos dos moradores ao se utilizarem da composição existente
da cidade que é constituída de um conjunto de lugares que se inter-relacionam
e que já possuem um direcionamento prévio, “vota certos lugares à inércia ou
ao desaparecimento e, com outros, compõe “torneios” espaciais “raros”, “acidentais” ou ilegítimos” (CERTEAU, 1980, p.165). Os moradores fazem isso então pela
coerência da utilização que fazem da cidade fugindo a lógica estabelecida pela
imposição simbólica e que diferentemente dos turistas, possuem outras maneiras
de utilizá-la, de usufruir de seus espaços públicos, muitas vezes modificando seus
usos e sua importância dentro do que foi estabelecido.
Contradizendo então todo trabalho de homogeneização das práticas patrimoniais,
essas lógicas cotidianas dos moradores acabam traçando, de forma visível ou não,
sua própria tessitura na cidade. Gerando detalhes e mudanças ínfimas dentro da
lógica urbana que se desenvolvem e se entrelaçam pelas estruturas tecnocráticas,
alterando lentamente seu funcionamento, compondo e articulando as representações do cotidiano da população periférica (CERTEAU, 1980). Criando assim, o
interesse desse trabalho em tentar vislumbrar, de certa forma, como esses desdobramentos acabam possibilitando olhares diferenciados da cidade por parte
dessas pessoas que desenvolvem suas próprias táticas.
Dessa forma, como é sempre no mesmo tecido urbano em que as ações acontecem e se desenvolvem ele está sempre em mudança, nunca permanece o mesmo,
alterando sempre sua imagem anterior. Além disso, esse desenvolvimento nunca
acontece de forma contida e uniforme, não segue preceitos ou regras estabelecidas, como esperavam as práticas patrimoniais. E já que esse desenvolvimento se
constitui justamente de mudanças advindas das várias situações do cotidiano, é
justamente ele, que proporciona que a cidade seja observada e reavaliada todos
os dias e que as formas de percepção sejam mais significativas mediante aos diversos olhares sobre ela.
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Metodologias de imersão nas visualidades
A partir dessas bases teóricas iniciais o intuito foi buscar na própria cidade e em
seus moradores como essas duas vertentes duais, o instituído e o fluxo contínuo
dos moradores, se constituem, seja se contrapondo ou simplesmente coexistindo.
Essa busca foi embasada na crença de que essas características ímpares da cidade
proporcionam uma gama bastante diferenciada de percepções e apropriações
por seus moradores e fruidores e que as metodologias, após a teoria, seriam
necessárias justamente para abarcar a visão ainda não devidamente sistematizada em teorias do uso da cidade patrimônio.
A importância dessa segunda fase da pesquisa se deu após compreender que
a cidade como patrimônio, materializado em sua conformação, retém diversos
olhares que a interpretam de forma diferenciada, de acordo com a própria vivência na cidade. Dessa forma, buscando mostrar como a homogeneidade moldada
durante os anos é incompatível com os múltiplos valores que os grupos sociais
denotam a determinada visualidade e espacialidade. E também a partir disso,
identificar como esses moradores acabam rompendo diversas vezes com os significados que os objetos sugerem, se consideradas suas atribuições de valor, e as
extrapolam.
Assim, o objetivo foi compreender se esses usos e práticas cotidianas refletem um
distanciamento entre o instituído e as práticas, ou seja, se os “valores importam
efetivamente na vivência cotidiana do patrimônio pelas diversas populações que
o utilizam ou se somente valem como argumento para o Estado no processo de
escolha dos bens a serem protegidos” (SIMÃO, 2016, p.45). Bem como, visualizar
as diversas formas de identificação com esse espaço patrimônio e as contradições
que possam surgir condicionadas pelas especificidades do olhar conformado pelas práticas.
Uma sistemática para o trabalho foi a escolha dos grupos de estudo partindo do
pressuposto que Ouro Preto possui primordialmente três grupos específicos e
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com características diferenciadas que usufruem da cidade; os moradores, os tur-

buscou-se perceber qual era o uso que se fazia daquele espaço, as atitudes per-

istas e os estudantes. Optou-se nesse estudo por focar nos moradores, consid-

ante ele, a frequência de uso e sua vivência. Ao tentar entender esses locais e sua

erando que são eles que possuem mais vivência dentro dessa composição visual e

lógica com a imagem instituída acabou sendo elaborado um mapa das tipologias,

são eles que estabelecem uma relação mais duradoura, utilizando de forma mais

dividindo-as naquelas que possuíam maior similaridade com a imagem instituída

significativa o espaço patrimonializado para as práticas cotidianas, com trajetos,

e as práticas de regulação do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-

valores e utilizações próprias. Porém, sem deixar de considerar que ao eleger os

co Nacional durante os anos, as que possuíam tal similaridade, porém já com a

moradores esses traçariam uma relação direta com os turistas, pela diferenciada

adesão de inovações, materiais e tipologias diferenciados e aquelas que pouco ou

relação com a cidade.

nada se pareciam com esse estilo patrimônio.

A partir do foco nos moradores optou-se por escolher um local que estivesse in-

Para o exercício dessas observações também foram escolhidos quatro locais de

serido dentro do perímetro delimitado de relevância histórica, ou seja, dentro da

permanência localizados nesse trajeto. Os quatros locais escolhidos, assim como

Área de Preservação Especial - APE e da Zona de Proteção Especial - ZPE (refer-

o percurso, possuem características bastante diferenciadas. O primeiro é o já

entes, respectivamente, a área de proteção pela PORTARIA Nº 312, DE 20 DE OUT-

mencionado Largo do Marília de Dirceu, ele é caracterizado por um número maior

UBRO DE 2010 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e zona de

de pessoas, comércios e serviços, possui edificações com características bem

proteção pela LEI COMPLEMENTAR Nº 93 DE 20 DE JANEIRO DE 2011 da Prefeitu-

próximas das mantidas durante os anos, inclusive com a presença do Chafariz de

ra Municipal de Ouro Preto), considerando então que essa área estaria inserida

Marília. O segundo local é a Praça Dirceu Alves de Brito implantada em frente à

dentro das prerrogativas e atenção do grupo que durante os anos conformou a

Igreja Santa Efigênia, importante local de fluxo de turistas, além de ser localizada

imagem institucionalizada da cidade, lhe atribuiu valor, bem como foi alvo das

no topo da ladeira de Santa Efigênia e início da Rua do Padre Faria, sendo na di-

designações preservacionistas. Assim, foi escolhido um local, quase como um tra-

visa entre os dois. O terceiro lugar é na metade da Rua Padre Faria e se constitui

jeto, que parte do Largo Marília de Dirceu no bairro Antônio Dias até o final da

como um local de permanência recente, feito ao lado do Chafariz do Alto da Cruz,

Rua Padre Faria no bairro Padre Faria, onde está localizada a Capela de Nossa

o ponto principal da escolha desse local, além de sua constituição recente é ter

Senhora do Rosário dos Homens Brancos mais conhecida como Capela do Padre

sido feito com o intuito de valorizar uma área próxima a um bem tombado pelo

Faria. Esse local é constituído por um importante percurso histórico, considerando

patrimônio, assim propositalmente feito/aprovado pelo órgão para ambiência do

a constituição do núcleo urbano de Ouro Preto.

local. E por fim, o último local é a Praça Agustinho Ferreira Guimarães, no fim do
trajeto escolhido e próxima a Capela do Padre Faria, local que mais se “destoa”

Dessa forma, a primeira metodologia foi a observação, levando em conta a im-

entre os quatro pela pouca similaridade com a paisagem instituída da cidade.

portância de conhecer mais profundamente e na cotidianidade o local onde seria
feito o estudo, suas características materiais, espaciais e compositivas, considerando também que seria ali que os moradores expressam as relações com a cidade
e com a imagem dessa, sendo possível a observação dessa vivência pela leitura
individualizada dos lugares e apropriações analisadas. Buscando averiguar então,
nas observações, a relação estabelecida entre moradores e local patrimonializado,
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Foram realizadas doze entrevistas, divididas em dois períodos diferenciados, pois
a partir das seis primeiras experiências as perguntas e abordagens foram modificadas e readequadas para melhor atender aos objetivos do trabalho. Após essas
doze entrevistas com moradores “aleatórios”, ou seja, não previamente escolhidos,
optou-se por realizar entrevistas também com os “experts”, aqueles moradores
dos bairros que são considerados conhecedores da história e especificidades do
bairro, como guias turísticos e organizadores das práticas culturais que ocorrem
no bairro. Para isso, as perguntas então foram mais uma vez reformuladas para
esse novo grupo de entrevistados.
Figura 1: Mapa das metodologias: trajeto escolhido, locais de observação e mapa das tipologias.

Então, para contrapor e sobrepor as informações colhidas nas pesquisas teóricas
e nas observações foram feitas também entrevistas com os moradores. As entrevistas se deram de maneira semi-estruturada, sem um roteiro totalmente estabelecido, mas com diversas perguntas já elaboradas e traçadas. Foram formuladas
dessa maneira para que o assunto não fosse interrompido partindo logo para
outra pergunta, permitindo que a conversa se estabelecesse mais fluidamente,
mesmo dentro de um assunto e matriz única. E também com a pretensão de ser
imparcial e influenciar o mínimo possível nas respostas.
Essas entrevistas tiveram propósito qualitativo, sendo a diversidade de respostas
importante para o universo e pluralidade estudado, não buscando um objetivo
e/ou conclusão final. Na verdade, os pontos de contraste seriam até mais interessantes para o trabalho, abarcando essa diversidade de interpretações sobre o
lugar. Dessa forma e para isso, as perguntas giraram em torno do próprio lugar,
da relação do entrevistado com ele, de sua percepção pessoal sobre as outras
diversas apropriações, bem como o modo que enxergavam o fluxo de turistas no
local. Também foram feitas perguntas com relação ao centro histórico da cidade
e sua relação com o local da pesquisa e os moradores dos bairros, sendo justamente essa a primeira questão, se o entrevistado morava no local e quanto tempo
tinha suas práticas cotidianas vinculadas a ele.
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Experimentação dos novos imaginários
Foram então as metodologias descritas anteriormente que possibilitaram a
análise do conjunto da pesquisa teórica com as observações, tanto sobre a paisagem urbana como das práticas ali realizadas, conjuntamente com as entrevistas e as visualidades alcançadas por meio das fotos. Esse conjunto metodológico
possibilitou o levantamento de algumas inferências sobre o assunto tratado e as
pluralidades que foram abordadas e buscadas em todo trabalho, porém que não
abarcam a complexidade do lugar - como já era o intuito e o previsto -, somente
as fomentam.
A primeira observação importante é ressaltar que as entrevistas foram analisadas em sua totalidade, já que uma a uma não esgotariam as possibilidades de
interpretações, sendo então relatadas aqui as principais inferências alcançadas a
partir delas. Quanto a elas, notou-se que as observações dos entrevistados iam se
modificando de acordo com o local onde eram feitas as entrevistas, que na maior
parte dos casos ocorreu próxima a residência dos entrevistados, já que a vivência
nos locais “onde se dão as relações habituais, dos moradores, certamente não é
homogênea e nela encontramos diferentes territorialidades e percepções, de forma diversa e dinâmica” (SIMÃO, 2016, p.104).
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Essas mudanças nas observações ocorreram principalmente entre os entrevista-

de outras cidades e que despertaria o interesse de turistas e visitantes. Ou seja,

dos da Rua Santa Efigênia em relação aos outros locais, diferenças que também

observam diferenciação com o centro, porém essas características presentes nos

foram notadas em outras metodologias como no mapa das tipologias e nas ob-

bairros ainda despertariam a atenção dos turistas pelo caráter de novidade.

servações de fluxo e permanência. Essas pequenas disparidades presentes nas
respostas e também nos outros métodos podem ser atribuídas a maior proxim-

Ainda uma outra questão é a diferença na apreciação dos lugares dotados de

idade da Rua Santa Efigênia e Largo Marília de Dirceu com o centro histórico, as-

valor patrimonial pelos turistas e pelos moradores e a forma como esses últimos

sim como maior concentração de bens atribuídos importância histórica e artística

enxergam a forma como os turistas usufruem dos bens. Nas entrevistas foram le-

que leva ao maior número de turistas e comércio, proporcionando uma utilização

vantadas questões como os turistas que chegam a determinado lugar – foi citado

com características mais próximas ao cotidiano do centro histórico, contrário a

por exemplo no Chafariz do Alto da Cruz -, saem do carro, tiram uma foto e vão

Rua Padre Faria e adjacências. Essas últimas, já se caracterizam e refletem mais o

embora, de forma negligente com a importância do bem. Já quando indagados se

cotidiano e vivência do próprio morador, percebido nas trocas simbólicas entre os

os próprios moradores possuíam fotos nos locais de maior destaque referente a

vizinhos e distanciamento com os turistas que frequentam somente alguns pon-

atribuição pelo patrimônio cultural, a maioria respondia que não, e diversas vezes

tos específicos ali presentes.

consideravam a pergunta estranha, justificando tal indiferença pela ausência do
caráter de novidade.

Notou-se também, a partir dessas entrevistas, que há diferença significativa entre
o valor atribuído pelos órgãos de proteção aos bens e da população que os utiliza,

Vê-se então que há o reconhecimento da importância dado pelos turistas e órgãos

havendo dessa forma também quanto ao valor que os turistas denotam, já que

a determinados lugares específicos, porém essa não é reforçada verbalmente pe-

esses assimilam muito da ordem instituída. E que mesmo com essa diferença de

los próprios moradores com relação a si mesmos e suas práticas na cidade. Con-

atribuição de valor, os moradores acabam não escapando dessa lógica da cidade

stata-se, também, como o local constituído de desenvolvimento urbano mais livre

quando precisam usufruir dela, afirmando que não costumam frequentar os lug-

apresenta o fluxo de turistas reduzido e pontual, porém que seus moradores con-

ares em que os turistas normalmente utilizam, porém que quando necessitam sair

tinuam a enxergar nesse lugar características que lhe atribuem valores próximos

a passeio com algum amigo ou familiar distante, acabam indo justamente a esses

ao centro histórico, de interesse turístico, histórico e artístico. Com isso é possível

locais, já que alegam ser do interesse dos visitantes, mesmo que não seja o deles.

notar a complexidade da relação com a cidade patrimonializada e seus diversos
agentes e atribuições de valor.

Contradição também aparece nas entrevistas pelo valor atribuído ao local em
que moram em relação aos visitantes e turistas, pois mesmo evidenciando as diferenças em relação ao centro, algumas vezes até mesmo de forma a acentuar a

Considerações finais

beleza desse, acabam afirmando que consideram que os turistas também apre-

Uma das observações que se pode fazer a partir das metodologias realizadas no

ciariam ali, mesmo com as disparidades anteriormente levantadas. Isso se deu

trabalho é a de que quando se trata de uma cidade e de sua conformação, nesse

nas respostas ao considerarem que mesmo com arquitetura diferente do centro

caso de uma cidade tutelada pela gestão patrimonial, não basta somente partir de

– muitos chegaram a utilizar a questão arquitetônica sem ter sido citada anterior-

pressupostos científicos e não analisar os imbricados processos que se realizam

mente -, ali ainda possuía características, de acordo com eles, muito diferentes
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na relação morador-cidade para entende-la. E nesse caso específico, ao querer

Assim como também devem ser respaldadas com ações, que não visem somente

demonstrar o outro lado das práticas institucionais,

a manutenção dos poucos exemplares que ainda ali existem dos ditos patrimô-

Apontar a desigualdade estrutural entre as diferentes classes na
formação e apropriação do patrimônio é fundamental, porém
insuficiente. A sociedade não se desenvolve apenas por meio da
reprodução incessante do capital cultural hegemônico, nem o lugar das
classes populares se explica unicamente pela sua posição subordinada
(CANCLINI, 1994, p. 99).

nios culturais. E muito mais que isso, os moradores, já que pelo discurso que
conformou essa imagem, são possuidores dos bens nacionais, mesmo que uma
homogeneidade de valor atribuído seja inviável, devem ser reconhecidos como os
principais interessados e mantenedores do patrimônio urbano. Buscando então
reintroduzir o principal usuário do patrimônio urbano, o morador, há que se entender as atribuições de valor que esses dão ao patrimônio que utilizam.

Dessa forma é importante demonstrar como mesmo distante das principais de-

Há então que contrapor o valor intrínseco até hoje atribuído a esses bens para,

cisões sobre a cidade, mesmo alheio as designações feitas ao espaço que habitam,

a partir dos moradores, os revalorizar através de sua utilização atual, pois a per-

os moradores têm grande influência sobre ele, rompendo com as pressuposições

manência do bem só se justifica pelos sujeitos que lhe utilizam, principalmente

e determinações feitas para ela. E como nesse caso essa relação é fortemente

no quesito urbano. Pois, muito mais importante do que o valor que foi dado no

condicionada pelo viés patrimonial é importante perceber como os moradores o

passado a qualquer bem são os novos valores atribuídos a eles perpetuando sua

reconhecem, porém travam relações das mais variadas “de conflito ou sinergia, de

importância, mesmo em novos e múltiplos contextos. Além disso, apesar das críti-

tensão ou harmonia, de rejeição ou aceitação, próprias da construção da cidade

cas feitas a imagem instituída da cidade, é justamente ela que conformou todo o

pelos moradores” (SIMÃO, 2016, p. 37).

desenvolvimento posterior da cidade, não podendo ser negada sua importância,
há somente que buscar voltar o olhar para os atuais usufruidores da cidade, que

Quanto a ação do órgão de proteção em manter os lugares da forma como acred-

a moldam em sua cotidianidade para que a manutenção dessa imagem possa

itavam que deveriam ser, criando empecilhos para as novas vivências e signifi-

conviver harmonicamente com as outras diversas imagens produzidas a partir

cações, acabou somente fazendo com que se criasse novas maneiras de atual-

dessa, bem como, proporcionar a perpétua readequação da lógica da cidade para

ização do espaço, conformando áreas com as bases impositivas, porém repletas

atender a demanda de seus moradores.

de inovações e hibridismos. Pois:
Considerando então o papel decisivo dos responsáveis por essa gestão patrimoEnquanto os arquitetos oficiais praticavam sua “boa arquitetura” em
objetos que marcavam seu discurso, a população, alijada do código
arquitetônico, mantido como segredo dominado apenas pelos técnicos
oficiais, construiu seu próprio híbrido, também colonial, também
moderno, mas “não arquitetônico” (RIBEIRO, 2009, p.188).
Essas áreas muitas vezes esquecidas pelos órgãos de proteção ou até mesmo pelos turistas, hoje fazem parte da cidade de Ouro Preto e devem ser enxergadas
como constituintes dessa visualidade total, com suas características específicas.
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nial, desde a época de atribuição de valor a esses bens que compõem a cidade,
até sua manutenção, há que se considerar que as “políticas de patrimônio cultural urbano terão sempre um débito em aberto, se desconhecerem o universo de
valores, que tornam humanas aquelas imbricações de vária natureza, produzidas
e produtoras, na/da vida do habitante, como um todo” (MENESES, 2017, p.50). E
também levando em consideração a responsabilidade desses na gestão urbana
do espaço é de fundamental importância, como no caso particular de Ouro Preto, o desenvolvimento das medidas protecionistas em contiguidade com a atualização do tempo e espaço urbano.
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de Pesquisa Arquitetura e Lugar/GRUPAL, integrada ao Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, estando inserida na linha
de pesquisa voltada para história e cidade, por relacionar conceitos de patrimônio
e modernidade. O objetivo da pesquisa é investigar as influências da modernidade
no desenvolvimento urbano de Campina Grande, durante a década de 1960, bem
como, contribuir para o resgate da preservação da arquitetura residencial moderna
do bairro da Prata, estudando e divulgando este acervo, além de analisar as medidas
que vêm sendo tomadas pelos órgãos competentes, buscando a sua inserção no
planejamento urbano local. Justifica-se devido ao risco sofrido por este acervo,
que apesar de tão rico, é desconhecido no meio acadêmico nacional e passa por
acelerado processo de descaracterização desde a década de 80, após implantação
do polo médico e descentralização dos serviços antes concentrados no Centro.
Duas linhas metodológicas regem este trabalho: 1) histórica; 2) arquitetônica e
urbanística. A primeira voltada para a pesquisa histórica trabalha coletando dados
em fontes primárias, como arquivos públicos e privados, e em fontes secundárias,
como AFONSO (2017), COTRIM e TINEM (2014), QUEIROZ (2008), de acordo com o que
foi proposto por SERRA (2006), que caracteriza processos e sistemas na elaboração
de pesquisas científicas em Arquitetura e Urbanismo. Além desta abordagem
metodológica, a pesquisa trabalhará também com a análise do objeto arquitetônico,
adotando o método de GASTON e ROVIRA (2007), que parte do estudo gráfico
projetual, realizando imagens fotográficas, levantamento de material de projeto e
construções tridimensionais, que permitam a melhor compreensão do objeto em
estudo seguindo pautas de investigação. O trabalho sobre a relação arquiteturacidade – o caso da Prata, colabora na construção e entendimento do que foi, e é a
arquitetura moderna, além de contribuir para sua conservação.
Palavras-Chave: patrimônio moderno, história, Campina Grande.

O objeto de estudo deste trabalho trata-se da produção arquitetônica moderna do
bairro da Prata, oriunda do desenvolvimento industrial intensificado na década
de 60 em Campina Grande-PB, cidade localizada na região Agreste do estado da
Paraíba, nordeste brasileiro. O bairro tomado como estudo de caso, está situado no
entorno do Centro da cidade, e atua como protagonista no cenário moderno urbano
e arquitetônico, devido à instalação de equipamentos e residências que simbolizaram
a ascensão econômica campinense. A pesquisa vem sendo desenvolvida pelo Grupo
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INTRODUÇÃO
Este artigo relata as atividades referentes à pesquisa ainda em desenvolvimento, titulada “Prata Moderna. Estudos sobre a produção arquitetônica moderna no
bairro da Prata. Campina Grande. Paraíba”, do Programa de Bolsa de Iniciação
Científica/ PIBIC, da Universidade Federal de Campina Grande.
A modernidade arquitetônica vem sendo amplamente discutida em eventos nacionais e internacionais, trabalhando com o resgate desta produção e dos arquitetos,
bem como, com a requalificação arquitetônica destas obras edificadas nos anos
40 a 60. São casas, edifícios de uso misto, antigas repartições públicas, cinemas,
terminais de passageiros em aeroportos, fábricas, que infelizmente não estão ainda totalmente inventariadas, protegidas legalmente e por isso, passam por um
acelerado processo de descaracterização.
O grupo de pesquisa do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, ARQUITETURA E LUGAR, através da linha “HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE MODERNA. FORM CG” pretende contribuir neste processo de resgate, estudando e divulgando este acervo, propondo soluções para a sua conservação, apoiando-se em
um referencial teórico trabalhado pelo programa de doutorado da ETSAB/ UPC de
Barcelona, que tem nos livros do professor catalão Dr. Helio Piñon, e da professora Drª. Teresa Rovira, a sua base conceitual.
Tem o objetivo de identificar no bairro da Prata os exemplares da arquitetura
moderna, produzidos nos anos 60 do século XX, observando o estado de conser-
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de valor arquitetônico, tais como detalhes construtivos, materiais, soluções construtivas; 2) coleta e seleção de dados sobre a produção, observando a qualidade
funcional e formal da mesma, extraindo dela, as qualidades para intervenções
contemporâneas; 3) comparação da produção existente a fim de encontrar pontos comuns, que caracterizem ou não, a produção local.
Espera-se com esta pesquisa, a inserção deste rico e importante acervo no rol de
bens culturais paraibanos, especificamente, campinenses, bem como, a proteção
legal dos mesmos, através de possíveis tombamentos, que resguardem a descaracterização ou perda completa das edificações ainda conservadas.
Adotou-se duas linhas metodológicas, uma delas voltada para a pesquisa histórica, trabalhando com coleta de dados primários e secundários, fundamentando
uma pesquisa arquitetônica com caráter mais descritivo e interpretativo, baseando-se em SERRA (2006, p.70-72) que descreve processo como “modo como se
sucedem os estados diferentes do sistema no tempo” e sistema como “um conjunto de objetos, entendido como uma totalidade de eventos, pessoas ou ideias que
interagem uns com os outros. ”
Na primeira fase da pesquisa, o contexto de surgimento do acervo estudado e o
contexto atual foram investigados, e com eles as mudanças pelas quais o bairro atravessou, refletidas diretamente na conservação da produção arquitetônica
moderna do bairro da Prata, caracterizando assim o processo. Enquanto que por
sistema entende-se todos os condicionantes do processo, logo, a realidade do lugar, econômica, cultural, política, são alguns dos elementos do sistema estudado.

vação dos mesmos, inventariando-os, em busca de encaminhar as medidas protetivas para as instituições de preservação municipal e estadual, como forma de
salvaguardar os mesmos, além de realizar simultaneamente reflexões históricas
e arquitetônicas.
Para tanto, tem sido feita uma 1) catalogação das edificações modernas do bairro, realizando análise arquitetônica das mesmas, a fim de apontar os elementos
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Imagem 01: aplicação dos conceitos de SERRA (2006) à pesquisa em desenvolvimento
Fonte: desenvolvido por Marjorie Garcia (2017)

Quanto à segunda linha metodológica, faz uso de métodos de análise de projetos
arquitetônicos, baseados em autores como GÁSTON e ROVIRA (2007) que elaboraram um guia básico de investigação sobre o projeto de arquitetura moderna.
Esta é uma bibliografia que vem sendo usada para maior exaustão do tema, sendo
desenvolvido nessa fase um estudo gráfico projetual que faz uso das pautas de investigação aplicadas ao material de projeto como plantas, cortes e fachadas, além

Imagem 02: pautas de investigação baseadas em GASTON e ROVIRA (2007)
Fonte: elaborada por Marjorie Garcia (2018)

das construções tridimensionais, para que o pesquisador se coloque no lugar do
arquiteto da obra refazendo todo o processo de concepção.
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“Entramos no século XXI com o patrimônio ocupando um papel central
na reflexão não só sobre a cultura, mas também nas abordagens que
hoje se fazem do presente e do futuro das cidades, do planejamento
urbano e do próprio meio ambiente”.

A pesquisa trabalha com a construção da história urbana campinense, relacionan-

Segundo AFONSO (2013), os princípios norteadores da arquitetura moderna são

do conceitos de cidade, arquitetura, patrimônio cultural e modernidade. Apoia-se

os critérios que adotam como pontos básicos: a arquitetura como volume e jogo

para tanto, em um referencial teórico voltado para o conceito de cidade - com-

dinâmico de planos; a tendência à abstração, à simplificação; utilização de mal-

preendida como o arquivo da história, conforme colocou GOITIA (2011), que “é

has geométricas estruturantes do projeto; busca de formas dinâmicas e espaços

no espaço urbano, que se encontra edificado o patrimônio arquitetônico de uma so-

transparentes, com o predomínio da regularidade substituindo a simetria axial

ciedade, que guarda a memória coletiva de vários indivíduos, ou grupos, através da

acadêmica e a ausência de decoração que surge de perfeição técnica.

construção de edificações, ruas, praças, lugares de memória”.
Quanto ao lugar, cenário desta produção, tem-se a cidade de Campina Grande; e
Arquitetura entendida, segundo COSTA (1940), como:
“... construção concebida com a intenção de ordenar e organizar
plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um
determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado
programa...A intenção plástica que semelhante escolha subentende é
precisamente o que distingue a arquitetura da simples construção.”
Complementando que:
“Por outro lado, a arquitetura depende ainda, necessariamente, da
época da sua ocorrência, do meio físico e social a que pertence, da
técnica decorrente dos materiais empregados e, finalmente, dos
objetivos e dos recursos financeiros disponíveis para a realização da
obra, ou seja, do programa proposto.”
O conceito de patrimônio cultural vem passando por constante evolução, em rápida expansão e mudança, conforme observou CASTRIOTA (2007), que escreveu que
o tema está em voga, e que nunca havia tido, anteriormente, tantos instrumentos
para se lidar com as pré-existências culturais. Colocou o autor que:

como objeto de estudo, as edificações modernas construídas no bairro da Prata,
que adotaram como linguagem, os critérios projetuais da arquitetura moderna.
Localizada no Agreste da Borborema da Paraíba, a cidade de Campina Grande é
considerada polo de oito microrregiões que compõem o Compartimento da Borborema – área que abrange 79 municípios, cerca de 44% do território paraibano e
uma população que soma mais de um milhão de habitantes – a cidade exerce assim uma influência geoeconômica em limites que transpõem fronteiras estaduais,
tornando-se, uma das mais importantes de toda região nordestina.
A pesquisa levantou em arquivos públicos e privados uma listagem de obras a
serem analisadas, a fim de observar quem eram os clientes, quais soluções projetuais e construtivas foram adotadas, além das contribuições das mesmas para a
construção de uma modernidade urbana.
O aporte regional das discussões sobre o processo de modernidade no nordeste
brasileiro está respaldado em trabalhos elaborados por AFONSO (2006), LOUREIRO, QUEIROZ e TINEM (2007), SOUSA (2007), COTRIM e TINEM (2014), e demais
pesquisadores regionais que vêm investigando sobre a importância da preservação da arquitetura moderna nordestina no cenário nacional.
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Importante frisar que QUEIROZ e MELO (2007) publicaram um texto fundamental para o início desta pesquisa intitulado “Caminhos da arquitetura moderna em
Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950”, publicado e
apresentado durante o 1° Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste, realizado em
Recife, em 2006. Neste texto, os dois pesquisadores apontam para as primeiras
pistas a serem aprofundadas sobre os personagens precursores da modernidade
campinense, tais como Geraldino Pereira Duda, e os arquitetos pernambucanos
Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Lúcio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques.
CARVALHO e ALMEIDA (2010) publicaram nos anais do 3º. Docomomo Norte Nordeste, um texto titulado “Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura
residencial moderna em Campina Grande-PB” que também serviu de aporte teórico a esta pesquisa, elucidando a importância da escola recifense no cenário local.
Artigos mais recentes, resultados de pesquisas acadêmicas, realizadas por AFONSO e MENEZES (2015), AFONSO (2016) também serviram de subsídio para a compreensão da difusão da linguagem moderna em Campina Grande, pois são resultantes de investigações acadêmicas que vem procurando aprofundar sobre a

Imagem 03: localização Brasil>Paraíba>Campina Grande>bairro da Prata

implantação, consolidação e difusão da modernidade campinense.

Fonte: GRUPAL, editado por Marjorie Garcia (2017)

2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1 O lugar

O bairro da Prata surgiu num contexto de renovação da paisagem urbana, onde

Contextualizando a área estudada, é importante levantar que o bairro da Prata
está situado na porção oeste da cidade, possuindo área de 0,77km², população total de 3.884 habitantes e densidade demográfica de 561 hab/km², segundo dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000. Faz fronteira
com os bairros Palmeira e Monte Santo à norte, São José a sul, Centro a leste e
Bela Vista a oeste.

se buscava a redefinição de fluxos e estéticas. Fundamentado pelos conceitos do
urbanismo moderno que tem como princípio a racionalização do espaço com a
separação de usos e zoneamento, e considerando os condicionantes locais, o objetivo da administração pública era ordenar a desordem prevendo o crescimento
da cidade.
É importante falar sobre o Plano de Remodelação, Extensão e Embelezamento
da Cidade de Campina Grande, para que seja mais bem entendido o contexto da
época. De autoria do urbanista Nestor de Figueiredo, segundo QUEIROZ (2016)
baseado nas próprias palavras do autor, o Plano de Remodelação era composto
por “plano diretor, plano de saneamento, plano de espaços verdes, detalhes dos
principais centros de urbanização, perspectivas dos principais centros de edifi-
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“ Em Campina Grande, a terra urbana loteada, transformada em
mercadoria de valor, precedia à construção e à necessidade imediata de
ocupação, virou objeto de especulação imobiliária e fez parte de uma
política de urbanização de caráter expansionista, tocada pela abertura
de ruas que estimulavam o uso extensivo do solo. ” (QUEIROZ, 2016,
p.183)

residências econômicas e, por fim, a localização da zona proletária”.
No entanto, até 1938 não foi encontrada nenhuma referência que atestasse a execução do plano ou imagem que confirmasse ao menos sua real existência. Durante a década de 30 o governo estadual colocou em prática apenas algumas medidas relacionadas aos problemas de saneamento, falta de água e insalubridade
urbana. Nos anos seguintes, após a saída de Bento Figueiredo (prefeito solicitante
do plano antes citado), as intervenções urbanísticas campinenses tiveram caráter
mais imediatista e compatíveis com o orçamento municipal.
Entretanto, algumas indicações de Nestor de Figueiredo ainda foram realizadas,
mesmo que seu plano nunca tenha sido colocado em prática. Aqui talvez seja relevante citar a abertura da Av. Floriano Peixoto que até hoje funciona como eixo
estruturante da cidade e a conversão dos açudes Velho e Novo em elementos
paisagísticos e lugares de socialização, antes vistos apenas como fontes de água,
considerando a seca que durou mais de trinta anos (1845-1877).

É possível notar que os lotes que antes pertenceram a Raimundo Viana abrigam
edificações importantes, que sobrevivem até a atualidade como marcos históricos, arquitetônicos e culturais, e marcaram a ocupação do bairro, iniciada entre o
fim da década de 30 e início da década de 40. Algumas delas já constantes na documentação presente no arquivo público da Secretaria de Planejamento (SEPLAN),
como por exemplo a Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma casa de saúde, uma
fábrica de óleo (atualmente inexistente), o mercado conhecido como a grande Feira da Prata, um instituto de educação (Colégio Estadual da Prata) e o SENAI (Centro
de Educação Profissional Professor Stenio Lopes).

Buscando progresso e embelezamento, neste contexto higienista comum ao Brasil como um todo, o prefeito sucessor, Vergniaud Wanderley, solicitou ao arquiteto
francês radicado em Recife, George Munier, um plano de obras que tinha como
finalidade um desenvolvimento “esquadrificado”. As ações foram mais pontuais
e se basearam nos ideais de circulação que objetivavam traçados retos. Assim, a
antiga trama viária campinense foi sendo redefinida e sua expansão estimulada
pela abertura de ruas sobre os subúrbios, que em sua maioria foram elaboradas
seguindo traçados retos que desafiavam até mesmo a topografia dos sítios.
Decorrente dessas mudanças, surgiram empreendimentos imobiliários como os
loteamentos que deram origem ao bairro da Prata, são eles: Raimundo Viana (Jardim da Prata), de maior extensão e registrado em 04 de julho de 1953, e Floripes
Pontes, ainda sem conhecimento de sua data de registro.

Imagem 03: loteamento Jardim da Prata /
Raimundo Viana
Fonte: SEPLAN, fotografado por Marjorie
Garcia (2017)
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Contudo, é possível concluir que o bairro da Prata surgiu com certo rigor na marcação de suas ruas retas, largas e perpendiculares. Quadras uniformes que contrastam com o traçado irregular do Centro caracterizam o bairro que se especulou
ter sido projetado devido à existência dessa malha reticulada, caracterizada como
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proprietário do terreno onde foi construída a infraestrutura para a
realização da conhecida “Feira da Prata”.
Sendo assim, foi na década de 60, decorrente de um maior desenvolvimento

ortogonal, que desafia a acidentada topografia local.

industrial, que o bairro avançou em relação à sua infraestrutura urbana, carac-

Dizer que o bairro foi projetado pode ser uma afirmação forte tendo em vista que

do bairro em estudo, desenvolvia-se comercialmente, o bairro da Prata ganha-

não foi possível encontrar nenhuma documentação que comprove essa espec-

va, naqueles anos, perfil residencial de alta renda, abrigando um número consid-

ulação, mas vale ressaltar que os traçados regulares resultaram das exigências

erável de residências projetadas por autores renomados como Geraldino Duda,

da prefeitura, que solicitou aos novos loteamentos em meados da década de 30,

Tertuliano Dionísio, Hugo Marques, bem como autores até então pouco conheci-

projetos realizados por técnicos e que tivessem como prioridade o alinhamento,

dos, como Roberto Palomo, Roderico, Adalberto Moita, Lynaldo Cavalcante, Glau-

contribuindo para estética e higiene da cidade.

co Benévolo.

Segundo as observações de QUEIROZ (2016), todas as medidas tinham como

2.2 O risco

propósito “preparar o tecido urbano para instalação e o eficiente funcionamento

terizando-o como um bairro nobre da cidade. Enquanto a área central, fronteira

das redes de abastecimento de água e coleta dos esgotos”. Foi nesse contexto de

O patrimônio moderno corre sérios riscos de demolição e descaracterização

abertura e expansão de vias, que acabaram por demolir construções, que Campi-

no bairro da Prata, área localizada no entorno do centro histórico de Campina

na Grande protagonizou uma reconfiguração de seu tecido urbano e assistiu à

Grande, PB - pelo mesmo ser alvo da implantação do polo médico campinense,

transformação dos espaços que antes privilegiavam a permanência das pessoas

instalando ali novas clinicas, hospitais, laboratórios.

em espaços de circulação.
As casas modernas construídas nos anos 60 possuíam grandes terrenos, com recDe acordo com AFONSO (2017):
A área onde foi implantado o bairro pertencia ao senhor Raimundo
Viana de Macêdo (Fagundes – PB, 24 de abril de 1901-17 de fevereiro
de 1988), que foi empresário, político e prefeito em Campina Grande,
no período de 1945 até 1956. Ele era proprietário de grande parte
dos terrenos onde se encontra o Bairro da Prata, e construiu várias
edificações que colaboraram para o desenvolvimento local, entre
elas, sua própria residência, chamada “Castelo da Prata” (atualmente
demolida), o edifício Prata, localizado na Rua Semeão Leal, bem
como cedeu terrenos de sua propriedade para a construção da Igreja
do Rosário e o Colégio Estadual de Campina Grande. Era também

uos generosos, que nos dias atuais, devido ao aumento do valor do metro quadrado, trouxe sérios problemas à preservação do patrimônio arquitetônico, considerando que os proprietários se sentem atraídos pelas propostas econômicas dos
empreendedores, que adquirem esses imóveis e os demolem para dar lugar a
novos edifícios verticalizados, sejam comerciais, de serviço, ou mesmo, residências multifamiliares.
A fim de colaborar com o resgate desse acervo, o Grupo de Pesquisas Arquitetura
e Lugar vem realizando um inventario desse bem, gerando um material rico coletado em arquivos, que se transformam em artigos, palestras, exposições, que
através de ações educativas, procura sensibilizar mais cidadãos, para que a população se aproprie desse acervo, e procure realizar as intervenções no patrimô-
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nio moderno, sem os descaracterizar, e preservando os elementos arquitetônicos

O bairro que foi palco para a construção de obras modernas, oriundas dos inves-

mais significantes.

timentos no setor industrial em Campina Grande, devido a não estar inserido no
perímetro do centro histórico, não está protegido das transformações urbanas

Pode-se observar que o bairro da Prata passou a ter um desenvolvimento urbano

contemporâneas, considerando que não faz parte da Zona Especial de Interesse

mais intenso, no que diz respeito a sua estrutura socioeconômica, a partir da dé-

Cultural – ZEIC, no Plano Diretor vigente atualmente.

cada de 1980, com o surgimento de atividade destinada a saúde, impulsionando o
bairro a uma nova função, até então existente com maior concentração no centro

Acredita-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam contribuir, ini-

da cidade.

cialmente com o trabalho de preservação cultural que vem sendo desenvolvido
em nível municipal, estadual e federal, ao inventariar e analisar a produção ar-

A mudança de uso do bairro, que possuía um perfil voltado para a área residencial,

quitetônica moderna, podendo assim inseri-la no trabalho de resgate e difusão

com o uso de uma arquitetura moderna, vem se transformando a cada dia, hav-

deste período da história brasileira, e posteriormente, na adoção e melhoria das

endo demolições do acervo e descaracterização de edificações, que infelizmente

soluções técnico-construtivas empregadas na modernidade e que devem ser res-

não são protegidas por Lei.

gatadas e reutilizadas pelos futuros profissionais da área, que infelizmente, de-

Em pesquisa realizada sobre o bairro da Prata, APOLINÁRIO (2011) escreveu que:
“À medida que esse processo de urbanização vem crescendo no bairro,
os elementos espaciais vão se moldando as novas funções, que surgem
a partir de um processo de acumulação e concentração do capital,
gerando uma dinâmica econômica que rege a mudança da sociedade
de acordo com o modo de produção capitalista. Sendo assim, o bairro
passa por uma transformação bastante visível em sua paisagem,
na medida em que é visto como um espaço urbano com um grande
potencial imobiliário, tomando como princípio não só o fato do bairro
ser considerado classe média alta, desde sua formação, mas também
sua acessibilidade e localização na cidade. ”
A localização próxima ao Centro urbano influiu diretamente na questão da especulação imobiliária presente no bairro da Prata, promovendo ainda mais sua valorização, podendo-se observar na atualidade, uma mudança drástica no cenário
urbano local, apagando da memória coletiva, a produção moderna de Campina
Grande.

sconhecem a potencialidade dos recursos empregados nesta produção.
As cidades brasileiras vêm se desenvolvendo em um rápido processo de urbanização, sendo propostas novas tipologias arquitetônicas, novos programas, que,
infelizmente, não consideram a importância de se preservar as estruturas existentes, exemplares ricos de períodos recentes, que deveriam ser trabalhados de
forma a conservar soluções construtivas, materiais.
Campina Grande segue esta tendência nacional em ter seu patrimônio arquitetônico e urbanístico descaracterizado, e a necessidade da academia em contribuir
para evitar tal fenômeno é fundamental. Esta pesquisa surge, portanto, como
uma contribuição importante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG para
o desenvolvimento sustentável da cidade, apoiando-se em documentos como a
Carta de Atenas, Carta de Veneza (1964) e a carta de Cracóvia (2000).
Referenciando-se ainda, na Carta de Leipzig (2007), adotada na reunião informal
dos Ministros responsáveis pelo Desenvolvimento Urbano e Coesão Territorial,
em 24 e 25 de Maio de 2007, em Leipzig, em seu item que trata especificamente da
“Criação e preservação de espaços públicos de qualidade”, conclui-se a justificativa
para este trabalho:
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“Os espaços públicos, as paisagens culturais urbanas, a arquitetura e
o urbanismo têm um papel determinante nas condições de vida das
populações urbanas. Há que preservar os edifícios históricos, os espaços
públicos e o valor urbanístico e arquitetural que eles representam. A
criação e preservação de espaços, equipamentos e serviços urbanos
funcionais e bem concebidos é uma tarefa que deve ser arrostada
conjuntamente pelas autoridades nacionais, regionais e locais, mas
também pelos cidadãos e pelas empresas”.

3. RESULTADOS PARCIAIS
Como resultado das pesquisas realizadas junto ao Arquivo Municipal de Campina Grande, tem-se coletado o material de projeto de 43 residências, aproximadamente, aprovadas pelo Departamento de Planejamento e Urbanismo durante a
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suas portas para realização de um trabalho incomum e que incialmente causa estranheza. Algumas obras encontram-se sem uso ou para alugar, o que tem dificultado a identificação dos donos e/ou responsáveis. Aquelas que abrigam serviços
comerciais ou médicos, são majoritariamente acessíveis, quando de propriedade
do ocupante.
Outra importante contribuição da pesquisa dsenvolvida até este momento, excede os números e levanta discussões a respeito dos estados de conservação e
preservação deste patrimônio, que sofre sérias ameaças após a mudança de uso
que o bairro da Prata atravessa desde a década de 80, anteriormente considerado
residencial de alta renda, hoje conhecido como pólo médico, por abrigar uma extensão de serviços antes oferecidos no Centro.

década de 1960.

Para maior entendimento quanto a localização, o grupo tem alimentado a plata-

Com a finalidade de sistematizar os dados levantados, as residências seguiram a

encontrar informações quanto aos usos atuais das residências e quanto ao esta-

seguinte classificação: existente, quando o material coletado possibilitou identificar a localização da residência ainda edificada, mesmo que em alguns casos as
alterações tenham dificultado seu reconhecimento; demolida, quando foi possível
identificar a localização, no entanto, sua inexistência; e não identificada, quando
por algum motivo (ausência da planta de situação, ou mudanças na nomenclatura

forma de dados no software de geoprocessamento Qgis, onde também é possível
do de conservação das mesmas (vale ressaltar que as informações do estado de
conservação, são a princípio, mais gerais e servem a título de identificação. Estas
observações se tornam mais precisas após a visitação “in loco” e análise dos projetos arquitetônicos, e podem sofrer alterações até o fim da pesquisa).

das ruas) não foi possível identificar sua localização.

A sistematização de dados tem sido muito importante por dois motivos: o primeiro

Deste modo, chegou-se ao número de 43 residências, sendo 36 existentes e 7

possibilidade de cruzar os dados levantados com a localização das edificações na

demolidas. Além disso, cerca de 17 residências ainda não foram identificadas. Sendo assim, o acervo começou a ser investigado e visitado. Foi caracterizado o esta-

seria para a melhor compreensão da situação atual do acervo existente, e ainda a
cidade; o segundo é que tem nos possibilitado perceber o quantas casas já foram
demolidas ou descaracterizadas, e a fragilidade desse patrimônio.

do de conservação das edificações e também seu uso atual.
Quanto ao levantamento fotográfico, uma dificuldade encontrada e que vale a
pena ser citada, refere-se à impossibilidade, muitas vezes, de realizar levantamento fotográfico do interior das edificações, principalmente aquelas que ainda abrigam o uso residencial, talvez pela insegurança sentida pelos moradores em abrir
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No decorrer dos estudos, algumas obras coletadas estão servindo como base para
trabalhos acadêmicos de alunos de diversos períodos do curso de Arquitetura e
Urbanismo da UFCG, bem como estão sendo amplamente divulgadas para os interessados no tema, como por exemplo, no evento ocorrido no auditório do Centro de Humanidades do campus, chamado ARQUITETURA MODERNA EM CAMPINA GRANDE, promovido pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, onde foram
expostos banners de algumas obras descobertas até então. A seguir, dois exemplares que ainda se encontram em bom estado de conservação.

Imagem 04: mapeamento das residências identificadas feito no software QGIS
Fonte: GRUPAL (2017)

A partir das pesquisas realizadas de acordo com a metodologia adotada e com as
ferramentas escolhidas, estão sendo elaboradas fichas do inventário residencial
moderno do bairro da Prata, na cidade de Campina Grande, contendo informações
gráficas e textuais sobre as obras analisadas. Nessas fichas contém a identificação

Imagem 05: banners produzidos por alunos CAU. UFCG
Fonte: GRUPAL (2017)

de cada obra unitariamente, assim como dados tipológicos, histórico arquitetônico, dados técnicos, fotos, etc. Segue em ANEXO modelo da ficha.
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CONCLUSÃO
Após ser exposto o que vem sendo pesquisado no bairro da Prata, referente ao
seu acervo arquitetônico moderno, pode-se aqui, tecer alguns pontos conclusivos
desse artigo.
O bairro da Prata que foi tomado como estudo de caso, está situado no entorno
do Centro da cidade, e atuou como protagonista no cenário moderno urbano e arquitetônico, devido à instalação de equipamentos e residências que simbolizaram
a ascensão econômica campinense.
A Prata foi a área nobre da cidade, naqueles anos de incremento econômico decorrente do processo de industrialização, e o bairro no qual se construíram as edificações modernas de maior qualidade, projetadas por arquitetos e engenheiros
campinenses como Geraldino Duda, Renato Azevedo, ou que trabalhavam em
outras cidades- principalmente em Recife- tais como Tertuliano Dionísio, Augusto
Reynaldo, Lynaldo Cavalcanti.
Tal fato gerou a produção de um importante e rico acervo de arquitetura moderna, conforme foi visto na discussão desse artigo, mas que infelizmente não foi
inserido no rol dos bens inventariados e protegidos por uma legislação que evite
os riscos da contemporaneidade, em abrigar novos usos.
O bairro antes com uma função residencial, atualmente, sedia as mais importantes clinicas e hospitais da cidade de Campina Grande e se transformou em
uma área médica hospitalar, porém, o preço a ser pago por tal transformação
foi a perda de grande parte do acervo moderno que não teve e nem está tendo
a valorização merecida, ao observar que as intervenções projetuais nos imóveis
projetados originalmente para servirem de residências, não mantém elementos
projetuais e construtivos que caracterizavam àquelas obras e que proporciona-
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Um fato curioso e que despertou o interesse e a crítica da pesquisa é constatar
que tais intervenções são realizadas por meio da contratação de arquitetos, que
parecem desconhecer a forma correta de se intervir em um bem com valor histórico, cultural, arquitetônico, independente ou não, dele estar tombado.
Questiona-se aqui, se tal fato poderia ser decorrente de uma má formação profissional na área patrimonial? O profissional devidamente capacitado para desenvolver propostas de reutilização, de reuso, deveria servir de intermediário entre o
cliente empreendedor e a forma ética e correta de se intervir, e apresentar uma
maneira menos danosa de se intervir na edificação, atualizando-a quanto às novas normas de segurança, de acessibilidade, de incêndio- mas enfim, possuindo
a “sensibilidade” em intervir o menos possível a fim da obra não perder seu valor
de autenticidade.
Semanalmente no bairro observa-se uma nova descaracterização, uma reforma,
ou demolição. Projetos corretos de intervenção são raros.
Sabe-se também que engessar o desenvolvimento é impossível e que, muito dificilmente, teria tempo hábil para se proteger o conjunto do acervo moderno do
bairro. E pergunta-se, o que fazer, diante tal situação?
Documentar antes que desapareça pode ser a alternativa mais viável diante de tal
cenário. É isso que o GRUPAL/ Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar vem procurando realizar, mesmo com muitas dificuldades existentes no decorrer do projeto.
E vai mais além, da simples documentação: procura sensibilizar mais pessoas para
a discussão da necessidade em se preservar as obras, o bairro em si. Desenvolve
um trabalho de educação patrimonial, através de palestras, orientações de trabalhos científicos, exposições, divulgando o acervo, trazendo mais pessoas para o
ativismo patrimonial.

vam o valor de autenticidade.
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Acredita-se que documentando, sensibilizando os cidadãos, provocando as autoridades da área para a inserção desse tipo de patrimônio recente, possa-se de fato,
contribuir de forma concreta para a preservação da arquitetura moderna.
O bairro da Prata existe não somente em Campina Grande, mas em todas as cidades brasileiras, que tiveram suas áreas de modernidade residencial dos anos 60
e 70, transformadas em novos usos. Diversas perdas já ocorreram, sem ter sido
devidamente documentadas, estudadas. E a proposta de fato, é dar o primeiro
passo para evitar a perda total da memória desses lugares nas nossas cidades.
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praça do Rosário, além do

Grande.

Colégio Estadual da Prata e a

conhecido

Foto da Fachada Principal:

serviços.

são
Ainda

MOREIRA, F. D. (org.). Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universali-

clínica Santa Clara, ambos

dade e diversidade. Recife: Fasa, 2007.

usados

como

pontos

Foto: Hugo Dantas, 2017.
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referência.
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Norte-Nordeste Recife- PE, 8 a 11 de maio de 2006.
QUEIROZ, M. V. D. Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina
Grande em transformação (1930-1950). São Carlos: Dissertação (Mestrado) – PPGAU/EESC/USP. 2008.
SERRA, Geraldo. Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Guia prático para o trabalho
de pesquisadores em pós graduação. São Paulo: EDUSP, 2006.
TINEM, Nelci e COTRIM, Márcio (org). Na urdidura da modernidade. Arquitetura Mod-

IDENTIFICAÇÃO
A. HISTÓRICO DO EDIFÍCIO
Em maio de 1963, José de Almeida Torreão tendo contratado o engenheiro Laelson de Castro para

administração de uma casa, solicitava o alvará de licença para realização do serviço descriminado

erna na Paraíba I. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014. 340 P.

no material anexo ao requerimento. Por não ser claro quanto à construção de uma residência em seu
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utilizada naquela época, chamada planta de reforma (como foi possível encontrar junto a outros
exemplares no decorrer da pesquisa).
Sendo assim, acredita-se que se havia outra edificação, ela foi totalmente substituída por uma
residência de autoria de Geraldino Duda, no ano de 1963. Aprovada pelo Departamento de
Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Campina Grande, o projeto anexo ao
requerimento tratava-se de uma residência com área de 253,90m², com um pavimento térreo e um
pavimento nomeado pelo projetista como porão (por se tratar do nível mais baixo do terreno).
Projetada por Geraldino Duda, seu programa de necessidades era extenso, caracterizando o alto
padrão residencial que o bairro abrigava nos anos 60, após a cidade ascender economicamente e
receber incentivos fiscais da SUDENE, decorrentes da intensificação do desenvolvimento industrial. O
bairro já abrigava edificações importantes como o Colégio Estadual da Prata, a grande Feira da
Prata, o centro de educação profissional SENAI, centro de atividades SESI (conhecido como clube do
trabalhador e inaugurado em 1962), que permanecem em funcionamento até os dias atuais.
Nos últimos anos, desde a década de 80, o bairro tem passado por mudanças, principalmente em seu
uso. Antes, era considerado residencial, hoje conhecido como pólo médico da cidade, após
acomodar a extensão de serviços do Centro. No entanto, a edificação em estudo ainda abriga o uso
residencial, encontrando-se praticamente intacta se comparada ao projeto original.
B.

MATERIAL DE PROJETO LEVANTADADO (OU REDESENHADO)

Texto: Marjorie Garcia.

Imagens:
documentação do
projeto original
Fonte: Arquivo
Municipal, 2017
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Imagens: material
de projeto original
Fonte: Arquivo
Municipal, 2017

Imagens: material
de projeto original
Fonte: Arquivo
Municipal, 2017
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Redesenho: Carine Ayanne.

Redesenho: Carine Ayanne
TIPOLOGIA
RELIGIOSO
X CIVIL
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MILITAR
INDUSTRIAL
FERROVIÁRIA
OUTRA
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USO ORIGINAL
Residência José de Almeida Torreão
USO ATUAL
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ACIMA DA RUA
ABAIXO DA RUA -

SOTÃO
PORÃO
X
residência de sua viúva
OUTROS
FOTOS E ILUSTRAÇÕES DE DETALHES IMPORTANTES (Internas e Externas)

SIM
SIM

Nº 1
Nº 1
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Imagem: danos e patologias
Foto: Hugo Dantas, 2017

Imagem: tectônica
Foto: Hugo Dantas, 2017

Imagem: escada externa
Foto: Hugo Dantas, 2017

Imagem: visão da rua mostrando o
nível mais baixo do terreno
Foto: Hugo Dantas, 2017

Imagem: estar
Foto: Hugo Dantas, 2017
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por uma área de serviço (onde funcionou uma loja), logo, uma porção de acesso independente pelo
exterior da residência. Uma ampla sala de estar, situada no pavimento intermediário caracteriza a
área social da edificação, que pode ser acessada também externamente. Na porção posterior, no
pavimento mais elevado, encontra-se a copa e cozinha, com acesso de serviço direto à lavanderia
situada no nível inferior. Três quartos, sendo um suíte, são acessados através de uma sala intima.
O tratamento paisagístico externo visa atenuar o declive topográfico, com alpendre integrado à
vegetação do jardim, bem como um recuo frontal tratado de forma a se apropriar da topografia com
acesso para automóvel. Acesso social bem separado do acesso serviço.
Texto: Marjorie Garcia.
DADOS CRONOLÓGICOS (HISTÓRICO ARQUTETÔNICO)

Imagem: sala íntima
Foto: Hugo Dantas, 2017

Sua construção foi solicitada por José de Almeida Torreão, em meados de 1963. Atualmente, ainda
abriga o uso residencial, além de pertencer a sua viúva, e estes talvez sejam os motivos do seu bom
estado de preservação.
Imagem: banheiro do pavimento superior
Foto: Hugo Dantas, 2017

Texto: Marjorie Garcia.

DADOS TÉCNICOS
SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAS

Observa-se a perfeita união entre arquitetura e
estrutura, ficando difícil até mesmo a visualização
das soluções estruturais, que só aparecem de forma
mais clara nos cortes, onde é possível destacar a
disposição das vigas. A solução adotada faz uso de
paredes estruturais (mais espessas que o comum,
principalmente no pavimento do porão) já que por
BREVE DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA (DADOS TIPOLÓGICOS)

vezes se repetem no pavimento térreo e no porão,

O projetista distribuiu o edifício no eixo norte/sul, tirando partido da predominância dos ventos sudeste

logo, trata-se de uma estrutura sintomática.

e leste para solucionar a planta baixa da edificação, posicionando a maioria dos quartos bem como

É relevante citar também o muro de arrimo do

as maiores aberturas na fachada leste. Dividida em três níveis, sendo um deles intermediário, a

jardim, bem como o aterro feito no pavimento do

edificação se apropria da topografia local e tem seus usos bem divididos.

porão, responsável por apoiar todo o pavimento

Seu programa de necessidades previa um total de seis quartos (três situados no pavimento térreo e

intermediário. A fachada oeste é composta por

três no chamado porão). Dois quartos localizados no porão, bem como um banheiro, tinham acesso

uma extensa parede cega de maior espessura.

1152

RESTAURAÇÕES E INTERVENÇÕES REALIZADAS
Ainda

abrigando

o

uso

residencial,

este

exemplar se encontra praticamente intacto,
embora tenha sido notada a necessidade de
manutenções para que sejam sanadas suas
patologias. A única alteração, que segundo a
proprietária é resultado da insegurança, tratase da implantação de grades, principalmente
na fachada de acesso.
A

título

de

esclarecimento,

o

ambiente

chamado de serviço no pavimento do porão,
tratou-se de uma boutique onde naqueles anos
a esposa de José Torreão trabalhava.
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A solução adotada na única escada interna é
peculiar

para

que

atenda

ao

Texto: Marjorie Garcia.

pavimento

intermediário quando é usado um patamar, como
também para atender ao nível mais elevado, da
copa, cozinha e quartos.
A parede de pedra, aparente em uma fachada
lateral, sustenta uma pérgola que se apoia da laje
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ALMEIDA, Adriana. Arquitetura moderna residencial de Campina Grande: registros e especulações
(1960-1969). Trabalho de Conclusão de Graduação. João Pessoa, CAU/UFPB, 2007.
QUEIROZ, Vinicius. Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina Grande me
transformação. Campina Grande: EDUFCG, 2016.
PREENCHIMENTO
ENTIDADE: Universidade Federal de Campina Grande
RESPONSÁVEL: Marjorie Jordana Garcia Fernandes

DATA: 16/01/2018

do pavimento mais elevado que sobressai o
perímetro do porão, uma saliência usada para
amenizar a insolação da fachada leste.
O jogo de planos do edifício foi trabalhado através
do predomínio da horizontalidade dos dois volumes
visíveis na fachada principal, mas também pela
disposição em diferentes níveis, fazendo uso de
volumes puros, bem como subtrações e saliências
que

extravasam

diversificação

de

os

limites

materiais

da

edificação.

também

é

A

uma

estratégia usada para diferenciação dos planos.
Textos: Marjorie Garcia
ESTADO DE CONSERVAÇÃO
PRESERVAÇÃO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
BOM
X ÍNTEGRO
A residência sofre ações do
tempo, e suas patologias precisam
X PRECÁRIO
POUCO ALTERADO
ser sanadas com urgência.
EM ARRUINAMENTO
MUITO ALTERADO
ARRUINADO
DESCARACTERIZADO
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO EXISTENTE
PLANTA (RELACIONAR NOMES)
ESCALA
LOCALIZAÇÃO E DISPONIBILIDADE
DATA:
LOCAÇÃO
1/100
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
PLANTA BAIXA TÉRREO
1/100
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
PLANTA BAIXA PORÃO
1/100
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
CORTE AB
1/50
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
CORTE CD
1/50
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
CORTE EF
1/50
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
FACHADA PRINCIPAL
1/50
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
PERSPECTIVA
Arquivo Municipal de Campina Grande
31/10/2107
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RESUMO
O objeto de estudo do trabalho apresentado trata-se da Residência Sebastião
Pedrosa, um exemplar arquitetônico moderno projetado em 1961, por Tertuliano
Dionísio, José Luiz Menezes e Edy Marreta, arquitetos oriundos da escola do Recife.
Localiza-se no bairro da Prata, zona oeste da cidade de Campina Grande na
região Agreste do estado da Paraíba, nordeste brasileiro. A pesquisa vem sendo
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar/ GRUPAL, integrada ao
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande,
estando inserida na linha de pesquisa voltada para história e cidade, relacionando
conceitos de patrimônio e modernidade. O objetivo da pesquisa é investigar as
influências da modernidade na arquitetura campinense durante a década de 1960,
caracterizando-a, bem como, contribuir para o resgate da arquitetura residencial
moderna do bairro da Prata, estudando e divulgando este acervo, além de analisar
as mudanças sofridas por esta produção após implantação do polo médico e
descentralização dos serviços antes concentrados no Centro. Justifica-se devido ao
risco sofrido por este exemplar, que apesar de tão rico, é desconhecido no meio
acadêmico nacional e passa por acelerado processo de descaracterização. Duas
linhas metodológicas regem este trabalho: histórica, e arquitetônica e urbanística.
A linha metodológica para análise da intervenção sofrida pelo exemplar em pauta
se baseia no método proposto por RIBEIRO e NÓBREGA (2016), que parte do estudo
gráfico projetual para análise do objeto físico, realizando levantamento fotográfico
in loco e de material de projeto, como plantas, cortes, fachadas, objetivando uma
melhor compreensão do estado de conservação. Será observada nessa análise a
dimensão tectônica (sistemas e materiais construtivos), dimensão espacial / funcional
(soluções dos programas em planta), dimensão plástica / formal (volumetrias, peles
e materialidade) do objeto em estudo, a fim de observar seus atributos, e valores. O
estudo da Residência Sebastião Pedrosa serve de exemplo para o trabalho de resgate
e preservação, pois documenta a produção moderna campinense, que a cada dia é
descaracterizada ou demolida.

Palavras-chave: arquitetura moderna, tectônica, Campina Grande.
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INTRODUÇÃO

as medidas que vêm sendo tomadas pelos órgãos competentes, buscando a in-

O objeto de estudo em pauta, trata-se da Residência Sebastião Pedrosa, um ex-

Justifica-se devido ao seu ineditismo: o grupo é pioneiro no estudo do modernis-

emplar da produção arquitetônica moderna do bairro da Prata, oriunda do desenvolvimento industrial intensificado na década de 60, em Campina Grande-PB,
cidade localizada na região Agreste do estado da Paraíba, nordeste brasileiro. Projetada em 1961 por Tertuliano Dionísio, José Luiz Menezes e Edy Marreta, arquitetos oriundos da escola do Recife, a residência abrigava um extenso programa de
necessidades, composto pela setorização de área social, área de serviço e área

serção deste acervo no planejamento urbano local.

mo campinense. Também devido ao risco sofrido por este acervo, que apesar de
tão rico, é desconhecido no meio acadêmico nacional e passa por acelerado processo de descaracterização, devido à mudança de uso que o bairro vem atravessando desde a década de 80 após implantação do pólo médico e descentralização
dos serviços antes concentrados no Centro.

íntima, caracterizando o alto padrão residencial que o bairro abrigava naquela

Duas linhas metodológicas regem este trabalho: histórica, e arquitetônica e ur-

época.

banística. A primeira voltada para a pesquisa histórica trabalha coletando dados

O bairro da Prata, onde se localiza o exemplar tomado como estudo de caso, está
situado no entorno do Centro da cidade, e atua como protagonista no cenário
moderno urbano e arquitetônico, devido à instalação de equipamentos e residências que simbolizaram a ascensão econômica campinense decorrente da intensifi-

em fontes primárias, como arquivos públicos e privados, e em fontes secundárias,
como AFONSO (2017), QUEIROZ (2008), ALMEIDA (2007), de acordo com o que foi
proposto por SERRA (2006), que caracteriza processos e sistemas na elaboração
de pesquisas científicas em Arquitetura e Urbanismo.

cação do desenvolvimento industrial nos anos 1960. Atualmente, conhecido como

Como processo, entende-se “o modo como se sucedem os estados diferentes do

polo médico da cidade.

sistema no tempo”, enquanto sistema é compreendido como “um conjunto de

A pesquisa vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar,
GRUPAL-integrada ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal

objetos entendidos como uma totalidade de eventos, pessoas ou ideias que interagem uns com os outros”. (SERRA, 2006, p.70-72)

de Campina Grande/ UFCG estando inserida na linha de pesquisa voltada para

Além desta abordagem metodológica, a pesquisa trabalha também com a análise

história e cidade, por relacionar conceitos de patrimônio industrial e modernidade.

do objeto arquitetônico, adotando o método de RIBEIRO e NOBREGA (2016), para

Este trabalho é resultado do projeto ainda em desenvolvimento no Programa de

análise da intervenção sofrida pelo exemplar em pauta, que parte do estudo gráfi-

Bolsa de Iniciação Científica/ PIBIC, denominado “Prata Moderna. Estudos sobre a

co projetual, realizando registros fotográficos in loco, levantamento de material de

produção arquitetônica moderna no bairro da Prata. Campina Grande. Paraíba. ”

projeto, como plantas, cortes, fachadas, que permitam a melhor compreensão do

O objetivo da pesquisa é investigar as influências da modernidade na arquitetura

objeto em estudo.

campinense durante a década de 1960, caracterizando-a, bem como contribuir
para o resgate da arquitetura residencial moderna do bairro da Prata, estudando
e divulgando este acervo, analisando as alterações sofridas, além de investigar
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De acordo com CHOAY (2001), a partir dos anos 60 o conceito de patrimônio edificado foi ampliado na Europa, atravessando uma expansão tipológica, cronológica
e estilística. Sendo assim, a produção moderna junto à vernácula e à industrial,
entre tantos outros exemplares, foram incluídas nessa ampliação conceitual.
Contudo, é perceptível que no Brasil essa ampliação ainda é bastante restrita,
variando de acordo com os contextos sociais, econômicos, culturais. Em Campina
Grande, além da negligência por parte da legislação municipal que não abarca
os conjuntos arquitetônicos modernos como áreas de interesse arquitetônico e
cultural, a sociedade local por vezes não atribui significado nem valores a este
acervo, que outrora ganhou status de progresso, arrojo e civilidade. Atualmente,
os exemplares da “arquitetura progressista”, como ficou conhecida a Arquitetura
Moderna em Campina Grande, têm sofrido descaracterizações, quando não são
demolidos.
Jokilehto (2003) procura explicar essa dificuldade:
Imagem 01: etapas metodológicas de intervenção no patrimônio edificado RIBEIRO (2016)

“Acessar a significância de algo normalmente leva tempo. No caso do
patrimônio moderno, a distância é ainda curta e o julgamento difícil.
Ainda que nossos entornos sejam de grande parte resultantes de obras
do Movimento Moderno, nós temos dificuldade em compreendê-los, pois
parece que estamos julgando a nós mesmos. ” (JOKILEHTO, 2003, p. 108109, apoud LIRA, 2012, p.30)

Fonte: redesenho de Alcilia Afonso (2017)

Para aprofundar os estudos referentes ao objeto físico foi observada nessa análise
a dimensão tectônica (sistemas e materiais construtivos), dimensão espacial / funcional (soluções dos programas em planta), dimensão plástica / formal (volumetrias, peles e materialidade) do objeto em estudo, a fim de observar seus atributos
e valores. Assim, foi possível levantar os danos e alterações decorrentes da inter-

Como descrito na Carta de Burra (1980, art. 1.4), “os sítios podem ter variações

venção sofrida no bem.

de valor para indivíduos ou grupos diferentes”. Evidente que o ser humano cuida

1. APORTE TEÓRICO

daquilo que valoriza, sendo assim, a teoria da conservação mudou nos últimos
20 anos. Em tempos passados, a conservação esteve ligada às características físico-materiais. Agora, a conservação está intimamente associada à significância

Com a finalidade de esclarecer o conceito de patrimônio, é importante levantar

atribuída ao bem, assim como seus valores (instrumentais, simbólicos e documen-

que aqui este estará diretamente relacionado ao conceito de patrimônio edifica-

tais).

do, uma vez que a pesquisa em desenvolvimento analisa bens imóveis, e neste
caso, mais especificamente a residência Sebastião Pedrosa.
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De acordo com ZANCHETTI (2014, p. 01-07) “conservação é uma atividade que se

Quanto aos princípios de intervenção no patrimônio, KUHL (2009, p. 59-100) de-

apoia em um código ético que traça diretrizes de intervenção sobre os objetos.

screve como imprescindível: 1) Distinguibilidade, para que o observador não seja

” Logo, existem duas formas de realizar a conservação: de maneira preventiva e

induzido ao engano as intervenções ocorridas sobre o projeto original devem

informacional. A primeira delas, é feita cotidianamente como processo de ma-

marcar seus tempos distintos; 2)Reversibilidade, para não alterar a obra em sua

nutenção, que age sobre as condições ambientais e não sobre o objeto em si. Já

substância as intervenções posteriores devem ser respeitosas além de facilitarem

a segunda, é feita virtualmente, visando a identificação e armazenagem de carac-

futuras intervenções; 3) Mínima intervenção, para não desnaturalizar o documen-

terísticas dos objetos em meios de informação artificiais.

to histórico; 4) Compatibilidade de técnicas e materiais, fazendo uso de técnicas
compatíveis e não nocivas;

O Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar tem estudado e divulgado este acervo, contribuindo diretamente para a conservação informacional e alertando so-

Por fim, para uma classificação mais precisa da intervenção, faz-se necessário

bre a urgente necessidade da conservação preventiva. Mais do que agir sobre

explicitar algumas definições. De acordo com a Carta de Burra (1980, art.1.5)

as condições ambientais, busca-se chamar atenção também para a necessidade

“manutenção significa os cuidados contínuos para a proteção da fábrica e da en-

de preservar este acervo de forma legal, além de incentivar a adoção de técnicas

volvente de um sítio, e deve ser distinguida da reparação. A reparação envolve

compatíveis com a condição patrimonial.

restauro e reconstrução”. Já as definições de reconstrução e restauro são referentes a retomada de um estado anterior já conhecido, e se distinguem apenas

Segundo a Carta de Burra (1980, art. 1.11) “uso compatível significa um uso que
respeita o significado cultural de um sítio”. Baseando-se em nossos estudos, é
evidente que o uso do imóvel (mutante de acordo com o contexto sociocultural) é
um fator importante para a preservação, contudo, é necessário um uso coerente
com a sua configuração física.
O Movimento Moderno tinha como um de seus princípios a verdade arquitetônica, ou seja, o “fachadismo” era antagônico ao que se buscava: “forma pertinente”,
quando a forma resulta da função. O exterior da edificação resultava de sua organização interna que caracteriza e define a época da construção.
Sendo assim, como bem definiu RIBEIRO e NÓBREGA (2016):
“Os projetos de intervenção não podem seguir gosto pessoal, individual,
precisam ser consequência da discussão de profissionais dos diversos
campos do saber para que se possa formar uma fundamentação teórica
consistente e se elaborar diretrizes de intervenção coerentes com esta
fundamentação. ” (RIBEIRO e NÓBREGA, 2016, p.22)
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pela introdução ou não de novos materiais, respectivamente.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1 História do bairro
Contextualizando a área estudada, é importante levantar que o bairro da Prata
está situado na porção oeste da cidade de Campina Grande-PB, possuindo área
de 0,77km², população total de 3.884 habitantes e densidade demográfica de 561
hab/ km², segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
no ano 2000. Faz fronteira com os bairros Palmeira e Monte Santo à norte, São
José a sul, Centro a leste e Bela Vista a oeste.
O bairro surgiu num contexto de renovação da paisagem urbana, onde se buscava
a redefinição de fluxos e estéticas. Fundamentado pelos conceitos do urbanismo
moderno que tem como princípio a racionalização do espaço com a separação de
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usos e zoneamento, considerando os condicionantes locais, o objetivo da adminis-

A Residência Sebastião Pedrosa está situada à Rua José de Alencar, no bairro da

tração pública era ordenar a desordem prevendo o crescimento da cidade.

Prata, zona oeste da cidade, bairro conhecido atualmente como polo médico de
Campina Grande. A edificação encontra-se inserida numa quadra onde predom-

Buscando progresso e embelezamento, num contexto higienista comum ao Bra-

inantemente são ofertados serviços. Ainda neste entorno observa-se a praça do

sil como um todo, o prefeito vigente no período em que foi iniciada a ocupação

Rosário, além do Colégio Estadual da Prata e a clínica Santa Clara, ambos usados

do bairro, Vergniaud Wanderley (18.12.1935 a 01.03.1938 e de 20.08.1940 a

como pontos de referência.

01.03.1945), solicitou ao arquiteto francês radicado em Recife, George Munier, um
plano de obras que tinha como finalidade um desenvolvimento “esquadrificado”.
As ações foram pontuais e se basearam nos ideais de circulação que objetivavam
traçados retos. Assim, a antiga trama viária campinense foi sendo redefinida e
sua expansão estimulada pela abertura de ruas sobre os subúrbios, que em sua
maioria foram elaboradas seguindo traçados retos que desafiavam até mesmo a
topografia dos sítios.
Assim, é possível concluir que o bairro da Prata surgiu com certo rigor na marcação de suas ruas retas, largas e perpendiculares. Quadras uniformes que contrastam com o traçado irregular do Centro caracterizam o bairro que se especulou
ter sido projetado devido à existência dessa malha reticulada, caracterizada como
ortogonal, que desafia a acidentada topografia local.
Entretanto, foi possível constatar que estas caracteristicas resultam das exigênciais da Prefeitura Municiapal naquela época. Somente na década de 60, decorrente de um maior desenvolvimento industrial, que o bairro avançou em relação
à sua infraestrutura urbana, caracterizando-o como um bairro nobre da cidade.
Enquanto a área central, fronteira do bairro em estudo, desenvolvia-se comercialmente, o bairro da Prata ganhava, naqueles anos, perfil residencial de alta renda,
abrigando obras de princípios do Movimento Moderno, que influenciou Campina
Grande em meados dos anos 50.

Imagem 02: localização Brasil > Paraíba > Campina Grande > Bairro da Prata > Residência
Sebastião Pedrosa
Fonte: Marjorie Garcia (2018)

2.2 O lugar
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3. O OBJETO
3.1 Sobre o projeto

3.2 Tertuliano Dionísio

Sua construção foi solicitada pelo médico, Sebastião Pedrosa, em meados de

responsável pela área do monumento “os Pioneiros”, localizado às margens do

dezembro do ano de 1960. Aprovada em janeiro de 1961 pelo Departamento de

Açude Velho, cartão postal da cidade. Suas obras comprovaram a negação aos

Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Campina Grande, o projeto

modelos europeus e enfatizaram a busca por soluções inovadoras fundamenta-

anexo ao requerimento tratava-se de uma residência distribuída em um lote de

das no clima e realidade local.

148 m², com um pavimento térreo de 264m² e um pavimento superior de 177m²,

Tertuliano Dionísio formou-se na Escola de Belas Artes de Pernambuco e ficou conhecido em Campina Grande como o “arquiteto do centenário”, por ser

totalizando 440m² de área construída, aproximadamente.

Entre elas, os blocos de salas de aulas desenvolvidos para a Universidade Federal

Projetada por Tertuliano Dionísio, José Luiz Menezes e Edy Marreta, seu programa

de Bodocongó; o antigo Fórum Afonso Campos que abrigou como último uso o

de necessidades era extenso, caracterizando o alto padrão residencial que o bair-

Juizado do Consumidor e atualmente se encontra abandonado, localizado na Av.

ro abrigava nos anos 1960, após a cidade ascender economicamente e receber in-

Floriano Peixoto no Centro da cidade; a Escola Normal Estadual Padre Emídio Vi-

centivos fiscais da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste),

ana Correia, localizada na Av. Brasília.

decorrentes da intensificação do desenvolvimento industrial.

da Paraíba, hoje Universidade Federal de Campina Grande, localizada no bairro

Pode-se elencar aqui, algumas características marcantes das edificações ante-

O bairro já abrigava edificações importantes como o Colégio Estadual da Prata, a

riormente citadas: a estruturação e ordenação das plantas no que diz respeito

grande Feira da Prata, o centro de educação profissional SENAI (Serviço Nacional

ao controle da modulação, tramas ordenadoras e à resolução de programas; as

de Aprendizagem Industrial), centro de atividades SESI (Serviço Social da Indústria,

soluções climáticas adotadas em planta e na implantação dos volumes, as investi-

conhecido como clube do trabalhador e inaugurado em 1962), que permanecem

gações climáticas que interferiram na volumetria, podendo-se destacar pontos re-

em funcionamento até os dias atuais.

sultantes desta busca, como os arremates em concreto envolvendo e protegendo
as esquadrias externas, como também o uso elementos fixos como cobogós, além

Nos últimos anos, desde a década de 80, o bairro tem passado por mudanças,

da utilização de materiais locais.

principalmente em seu uso. Antes, era considerado residencial, hoje conhecido
como pólo médico da cidade, após acomodar a extensão de serviços do Centro. A

O arquiteto pernambucano veio a falecer na cidade de Campina Grande, com 52

edificação em estudo também atravessou tal mudança, e hospeda atualmente um

anos de idade, no ano de 1983. Estava a trabalho na cidade, já que inspecionava

laboratório de análises clínicas além de dois consultórios médicos.

suas obras pelo menos uma vez ao mês.
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3.3 A proposta original
Os projetistas distribuíram o edifício no eixo norte/sul, tirando partido da predominância dos ventos sudeste e leste para solucionar a planta baixa da edificação. Dividida em dois níveis que dialogam entre si no pavimento térreo, a edificação possui espaços integrados, divididos apenas quando necessário e em
algumas situações são usadas paredes de cobogós para integração visual.
As amplas esquadrias em fita permitiam a transparência e enfatizavam a relação
do interior com o exterior. Varandas e saliências protegiam as fachadas mais ensolaradas, bem como os brises usados em uma de suas fachadas laterais.

Imagem 04: redesenho do material de projeto
Fonte: Marjorie Garcia (2017)

Seu programa de necessidades previa um total de cinco quartos (sendo um suíte
com closet e um de hóspedes, ambos situados no pavimento superior), uma ampla sala de estar que estava integrada a uma sala de refeições, um lugar de estudo,
três banheiros sociais, copa e cozinha, área de serviço e lavanderia, além de uma
área livre interna (pátio).
O tratamento paisagístico externo com terraço integrado à vegetação, bem como
Imagem 03: documentos originais
Fonte: Arquivo Municipal de Campina Grande (2017)
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um recuo frontal tratado de forma a se apropriar da topografia com espelho
d’água, tirava partido do lugar no qual estava sendo implantado, agreste parai-
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4. ANAMNESE
4.1 Objeto X projeto de intervenção

e local voltado para abrigo de galinhas na parte posterior do lote, caracterizando
um costume da época. O acesso social foi bem separado do acesso serviço, evi-

Buscando esclarecer e relacionar de forma clara os conceitos de Projeto de Ar-

denciando o zoneamento das áreas que refletiu diretamente na configuração dos

quitetura e “Projeto de Restauração / Intervenção”, RIBEIRO e NOBREGA (2016,

ambientes.

p.17) definiram como:

Quanto à tectônica, observa-se a perfeita união entre arquitetura e estrutura, ficando difícil até mesmo a visualização das soluções estruturais. A solução adotada
faz uso de paredes estruturais, já que por vezes se repetem no pavimento térreo
e no superior, logo, trata-se de uma estrutura sintomática.
Duas escadas que se unem no nível intermediário, formam uma espécie de core.
A parede de pedra com espessura maior que a comumente usada, aparente em
uma fachada lateral, ajuda a vencer os grandes vãos projetados, permitindo uma
fluidez espacial e diálogos visuais entre as mais distintas áreas do programa.
Dois pilares externos à edificação sustentam o volume superior. Além disso, algumas paredes do térreo possuem espessura de 25cm, caracterizando uma solução
estrutural particular à essa edificação.
Um elemento de força plástica nesta composição vem a ser o telhado inclinado,
bastante notável nos cortes do material de projeto original. O jogo de planos
do edifício foi trabalhado através do predomínio da horizontalidade do volume
térreo, que recebe um volume superior concentrado na parte frontal do terreno, e
que extravasa os limites da edificação térrea. Além disso a diversidade de revestimentos e materiais externos ajudavam na distinção dos volumes.

“O projeto de arquitetura é a representação em planta (desenho) do
processo pelo qual uma construção é concebida. Parte de determinadas
premissas, tais como: o programa de necessidades, as características
do local onde será desenvolvido o projeto, a legislação própria para
aquele local, o estilo, a técnica e os materiais a serem aplicados... no
projeto de intervenção, além do programa decorrente do uso futuro do
imóvel, o arquiteto está trabalhando sobre uma edificação já existente,
que foi construída em tempos passados para atender às necessidades
da época, e que possui valor artístico e/ou histórico, o qual pretende-se
preservar.” (RIBEIRO E NOBREGA, 2016, P.17)
Para abrigar o novo uso, a edificação sofreu mudanças já bastante perceptíveis em
suas fachadas, dificultando até mesmo sua identificação se comparada à perspectiva do projeto original. Aqui serão descritas as principais mudanças do volume
térreo, o único que foi possível acessar durante a visita in loco. No entanto, temse conhecimento que no pavimento superior funcionam atualmente consultórios
médicos onde anteriormente encontravam-se os quartos.
Por ser a parte frontal mais permeável, já assim prevista no projeto original, ela
é a que se mantém mais conservada. Panos de vidro fecham o vão que anteriormente era livre sobre os dois pilares aparentes, e abrigam junto à sala principal
(de acesso) salas de espera. No nível mais elevado do térreo funciona a recepção,
e foi mantido o pé direito duplo.
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A escada também foi mantida junto ao corredor de circulação, agora unificado
por toda edificação. A sala junto à escada, que antes foi projetada para ser sala
de estudo, com acesso independente (ambiente muito comum às construções
da época, voltado para trabalho como espécie de escritório que pudesse atender
pessoas sem que fosse preciso adentrar a edificação), hoje abriga um espaço kids
e teve suas esquadrias substituídas por fechamentos opacos.
Uma sala de repouso foi acrescida no recuo lateral que antes finalizava numa garagem. A copa e cozinha abrigam atualmente a área de coleta de sangue e a parede
de cobogó foi substituída por alvenaria, dando maior privacidade ao espaço.
O pátio interno foi substituído por um “jardim de inverno”, e sua localização bem
como suas dimensões aparentam ter servido de partido para as modificações feitas na parte posterior da antiga residência. Este foi expandido em formato “L” e
vedado com vidro, separando a edificação em duas partes: anterior e posterior, interligadas por um corredor coberto e iluminando naturalmente através do jardim.
A parte posterior foi unida à antiga garagem e subdividida para hospedar os laboratórios. Além disso foi acrescida até o final do lote, e o local antes destinado
aos animais da família Pedrosa foi substituído. Surge então um novo volume em
forma de “L”, de coloração diferente e telhado inclinado (no sentido contrário à
inclinação do volume principal).
Outras alterações importantes referem-se ao paisagismo externo, que teve seus
níveis tratados com escadarias e rampas, substituindo a vegetação e o espelho
d’agua pensado anteriormente por seus projetistas.
Imagem 05: levantamento fotográfico in loco
Fonte: GRUPAL (2017)

4.2 Danos
ZANCHETTI (2014, p.07) baseando-se em Ashley-Smith define dano como “mudança indesejável de estado do objeto percebida pelo conservador, ou pelo seu
cliente-proprietário, utilizando um determinado instrumental de análise, segundo
uma perspectiva específica de observação e em um determinado contexto. ”
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Logo, o dano depende do contexto de observação. Sendo assim, trata-se de uma

que existem nas cidades brasileiras. Por não fazer parte do inventário do acervo

avaliação subjetiva. Aqui serão levados em consideração os princípios anterior-

arquitetônico municipal, e nem estadual, a obra não é protegida legalmente.

mente citados no tópico de aporte teórico, pois estes são referentes às teorias já
discutidas amplamente por autores renomados, e pertencerem, portanto, à ética

Não está tombada e nem faz parte de um sítio histórico devidamente reconheci-

da preservação.

do, apesar de seu valor de características modernas. Por conta desse não reconhecimento como bem patrimonial por parte de órgãos preservacionistas, a obra

Por conseguinte, os danos resultantes da intervenção física referentes ao estado

sofreu uma intervenção anos atrás, que a reformou- ou seja, não considerou os

de conservação, caracterizam-na como uma reforma, pois poucas características

atributos originais, perdendo a sua autenticidade estilística e seus elementos fun-

do projeto original foram mantidas, logo, seu significado cultural acabou sendo

damentais de modernidade. De residência, transformou-se em clínica.

esquecido. A substituição de materiais, bem como as alterações formais, acabara
por adaptar a edificação ao novo uso, no entanto, o princípio de impacto mínimo

Ao analisarem-se os danos, observa-se então, de início, uma falha humana para a

não foi respeitado, tendo em vista que a obra nova distorceu e desvirtuou sua

conservação do bem, que foi um equivoco projetual, que reformou o bem, e não,

interpretação e associação ao Movimento Moderno.

o restaurou.

Os princípios de reversibilidade e compatibilidade de técnicas e materiais, tam-

Acrescido a tal aspecto, os fatores construtivos, que compõem a tectônica da

bém acabaram sendo comprometidos, uma vez que os materiais e volumes intro-

modernidade, tais como o sistema estrutural, a materialidade e seus detalhes que

duzidos não poderão ser alterados com facilidade e descaracterizaram a antiga

adotaram o concreto armado, os cobogós, as esquadrias originais em madeira

edificação.

com venezianas- foram todos perdidos. As peles que formavam a superestrutura
da obra já não mais existem: substituíram os planos tectônicos em madeira, por

Quanto a preservação, que a Carta de Burra (1980, art. 1.6) define como a ma-

um grande painel em vidro.

nutenção do estado existente além da tentativa de retardar sua deterioração, o
bem não tem uma legislação de proteção incidente sobre ele. Sendo assim, as

O que nos inquieta na contemporaneidade é observar que muitas casas moder-

alterações danosas acabam sendo permitidas e acontecem sem nenhuma fiscal-

nas existentes no bairro da Prata estão transformando seus usos originais res-

ização sobre o patrimônio edificado do bairro da Prata. Em Campina Grande, so-

idenciais em edifícios hospitalares, como clinicas, consultórios, hospitais. E os

mente o Centro Histórico, um conjunto característico do estilo art decó, é tomba-

profissionais que intervém nesses bens, ou por falta de conhecimento em suas

do.

formações acadêmicas em respeitar e diferenciar os tipos de intervenção no pat-

5. DISCUSSÃO
Após as informações fornecidas anteriormente sobre a Residência Sebastião Pedrosa, pode-se aqui tecerem-se alguns questionamentos sobre esse exemplar que
poder servir de espelho para outros casos de edificações modernas residenciais
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rimônio edificado, ou por descaso com os bens patrimoniais, estão mutilando tais
edificações de uma maneira que faz com que as mesmas percam totalmente o
valor de autenticidade da modernidade.
Entende-se a necessidade de reusos, contudo há de se ter a sensibilidade ao se
deparar com tal tipo de projeto. Sabe-se da impossibilidade do engessamento
plástico formal e funcional dessa arquitetura, contudo, cabe aos arquitetos edu1175
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carem seus clientes, e despertarem os mesmos para a possibilidade de se inter-

CARTA DE BURRA, 1980. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ck-

vir, respeitando, contudo, elementos marcantes e de valor para a preservação da

finder/arquivos/Carta%20de%20Burra%201980.pdf>. Acesso em: 28 março. 2018

memória arquitetônica moderna, referente à sua dimensão tectônica, espacial e
formal.

CHOAY, F. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001.
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RESUMO
Neste trabalho, que tem a cidade de Goiás (GO) como caso de estudo, podese perceber que as intervenções direcionadas à preservação respondem a uma
noção de autenticidade que é cuidadosamente construída, articulando pelo menos
três momentos importantes do processo de reconhecimento dessa cidade como
patrimônio cultural, cuja consagração ocorre em 2001, quando a UNESCO confere
a ela o título de Patrimônio Mundial. Refletir sobre esses procedimentos, bem como
avaliar algumas práticas de preservação à luz do valor de autenticidade são alguns
dos desafios que motivam a preparação desta comunicação.
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Introdução
Este trabalho investiga algumas práticas de preservação na cidade de Goiás (GO),
o que também compreende seu processo de reconhecimento como patrimônio
histórico e artístico nacional e como patrimônio cultural mundial. Diante disso,
avalia determinados valores e examina como as intervenções nos bens patrimoniais respondem a uma noção de autenticidade que está justificada em uma variedade de documentos, com destaque para o Processo de Tombamento do IPHAN, o
Dossiê de Proposição da cidade de Goiás ao Título de Patrimônio Mundial da UNESCO
e a Declaração de Valor Universal Excepcional, emitida pelo ICOMOS.
Em linhas gerais, se constata que a atribuição de determinados valores, bem como
as justificativas associadas à autenticidade (e à integridade), está pautada, fundamentalmente, nos aspectos históricos e estéticos coloniais, sem levar em conta as
transformações e modificações pelas quais a cidade de Goiás passa ao longo dos
anos. Essa postura se reflete, em momentos distintos, nos procedimentos adotados na sua preservação e está enraizada a uma trajetória de trabalho complexa
- herança dos métodos de atuação do IPHAN ao longo dos anos, reforçada num
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Os procedimentos que devem nortear a elaboração desse material, aí inclusos a
forma de apresentação dos conceitos, critérios, valores, bem como as justificativas para a inscrição, estão discriminados em um outro documento, denominado
Diretrizes Operacionais ou Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do
Patrimônio Mundial[1].
Nessa trajetória, o ICOMOS como organismo consultor do Comitê do Patrimônio
Mundial, emite um documento denominado Declaração de Valor Universal Excepcional sintetizando os principais pontos apresentados no Dossiê e reafirmando
quais critérios e valores viabilizam e consagram um bem como patrimônio mundial. Via de regra, após avaliação do ICOMOS, esse material (Dossiê e Declaração) é
encaminhado ao Comitê do Patrimônio Mundial, para que o pedido possa, enfim,
ser deferido ou não.
Um dos aspectos avaliados nos documentos acima referidos é a autenticidade,
cuja justificativa é acompanhada de outros critérios (sugeridos dentro de um repertório que vai de I a X), a partir do que é estabelecido pelos documentos da UNESCO[2].

contexto internacional -, contribuindo para a consolidação de “cenários coloniais”

Conceito complexo e de difícil aplicação, a autenticidade vem sendo discutida em

espalhados por diversas regiões do país.

várias áreas do conhecimento, há séculos. Embora seja arriscado fixar uma data,

1. Notas sobre a autenticidade e os critérios para o
reconhecimento de bens como Patrimônio Cultural
Mundial
O processo de inclusão de um bem cultural à Lista do Patrimônio Mundial se inicia

se pode dizer que essa noção é incorporada ao campo da historiografia e das
artes visuais no período do Renascimento, como um modo de se evitar as cópias,
por serem consideradas falsas ou inautênticas. Explica a historiadora francesa
Françoise Choay (1995) que, nesse período, ser autêntico é ter uma obra legitimamente reconhecida por atestar a originalidade da criação e o trabalho do homem.

são preparados pelos técnicos dos escritórios regionais do IPHAN, com auxílio de

O título, no original, é “Orientation Guidelines for the implementation of the
World Heritage Convention”. O primeiro é publicado em 1977 e periodicamente esse
documento passa por revisão e complementação. A UNESCO recomenda o uso da
versão mais recente. Todas as versões estão disponíveis no endereço eletrônico:
<http://whc.unesco.org/en/guidelines/>.

grupos de profissionais locais e intermédio do Ministério das Relações Exteriores.

[2]

com a sugestão de uma Lista Indicativa e elaboração de um Dossiê de Proposição
- documento que ilustra e justifica os motivos pelos quais um bem deve ser reconhecido como Patrimônio Mundial. No caso brasileiro Listas Indicativas e Dossiês

1180

[1]

Esses critérios podem ser consultados em: <http://whc.unesco.org/en/criteria/>.
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Nessa perspectiva, durante muito tempo a ideia de autenticidade ficou associada

Perspectiva semelhante é encontrada em Jukka Jokilehto (2006), em um de seus

à noção de originalidade, inclusive material e formal.

últimos textos a tratar desse assunto, quando propõe pensar a autenticidade a
partir de três questões fundamentais: (1) o processo criativo dos objetos de arte é

Todavia, ao longo do tempo, dada a própria ampliação da noção de patrimônio

diferente da criação de objetos produzidos como réplicas ou como reconstruções

cultural e em função do aprofundamento dos procedimentos teóricos e met-

e este é o primeiro aspecto da condição do autêntico; (2) as provas documentais

odológicos pertinentes ao restauro como campo de atuação, a autenticidade deix-

e as fontes de informação são um segundo aspecto de ser autêntico; e (3) o con-

ou de responder a esses contornos rígidos e definidos, passando a ser enfrentada

texto social e as tradições vivas conformam o terceiro aspecto da autenticidade.

de forma historicamente delimitada, ou seja, a partir de juízos de valores de cada
época e condicionada à transformações sociais, culturais e políticas. Nas análises

Nessa mesma linha, Paul Philippot afirma que “a autenticidade de uma obra de

da autenticidade, leva-se em conta, ainda, uma literatura já consolidada sobre o

arte é uma relação entre a veracidade da unidade interna do processo criativo

tema, o que inclui artigos, documentos resultantes de debates e congressos e car-

e a realização física do objeto, considerando os efeitos da sua passagem através

tas patrimoniais.

do tempo histórico” (Phillipot, 2002, p. 14). E a própria Declaração de Nara (1994)
escrito à luz da Carta de Veneza (1964) estabelece que o julgamento da autentici-

Embora a autenticidade já estivesse mencionada no texto introdutório da Carta de

dade deve ser feito dentro do contexto cultural a que cada bem pertence. “Todas

Veneza, em 1964 (Cury, 2004, p. 91-95), esse conceito passa a chamar mais atenção

as culturas estão arraigadas em formas e significados particulares de expressões

ao ser adotado pela UNESCO como critério para avaliação dos bens culturais e em

tangíveis e intangíveis, as quais constituem seu patrimônio e que devem ser res-

função do (extinto) teste de autenticidade que vigorou desde a primeira Diretriz

peitadas” (Cury, 2004, p. 320). Portanto, este documento defende que a autenti-

Operacional, em 1977, até as discussões do encontro de 1994, em Nara, que teve

cidade não pode ser verificada a partir de critérios pré-estabelecidos, cabendo a

como resultado a Declaração de Nara.

cada sociedade definir termos para efetuar o julgamento sobre ela.

Importante lembrar que desde sua criação, o ICOMOS foi adotado pela UNESCO

Destarte, importa enfatizar que a autenticidade não depende da capacidade do

como seu órgão consultivo e, portanto, ambos os documentos - Carta de Veneza e

objeto de se manter imutável, sempre igual, idêntico, mas a mudança deve ser

Declaração de Nara - amparam critérios e práticas da UNESCO no que diz respeito

coerente com determinados princípios e com determinado contexto histórico e

ao Patrimônio Mundial, uma vez que a própria Carta de Veneza é a base de funda-

cultural. Na primeira versão das Diretrizes Operacionais da UNESCO (1977) lê-se no

mentação das atuações do ICOMOS (Kühl, 2010).

parágrafo 9, posteriormente suprimido do documento - cujo motivo não foi pos-

Esses documentos expõem que os bens culturais devem ter sua autenticidade
avaliada a partir da noção de restauração firmada na Carta de Veneza (1964), portanto “entendida como respeito pela configuração da obra e pela sua materialidade, como transformados ao longo do tempo” (Pane, 1971; apud Kühl, 2010, p.
306). Ainda antes, a Carta de Atenas, de 1931, também aponta afirmativa análoga,

sível de ser identificado pela presente pesquisa -, a seguinte assertiva:
In addition, […], authenticity dos not limit consideration to original form
and structure but includes all subsequent modifications and additions,
over the course of time, which in themselves possess artistic or historical
value (Unesco, 1977, p. 3).

uma vez que sugere que sejam respeitadas, no restauro, as transformações pelas
quais a obra sofre no decorrer do tempo (Cury, 2004, p. 13-19).
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O modo como esses documentos tratam a autenticidade é reflexo também de

mais tarde, quando Bartolomeu Bueno da Silva Filho - o Anhanguera -, retorna ao

aspectos capitais do restauro em que predominam aprofundamentos sobre as

território dos índios goyases e consolida, em 1726, o arraial de Sant’Anna (Tamaso,

instâncias históricas e estéticas do objeto (Riegl, 2008; Brandi, 2004), entre outras

2007). Mais de uma década depois, em 1739, o local é elevado à condição de vila

questões. Sobre isso, uma das maiores controvérsias da preservação incide sobre

administrativa (ainda pertencente à capitania de São Paulo) e recebe o nome de

as decisões de se remover ou não uma parte do objeto (adições), pois uma decisão

Vila Boa de Goiaz. Em 1744 é definida a capitania de Goiaz e em 1818 - quando

como essa pode interferir na percepção da obra em sua condição histórica ou

a região já presenciava o esgotamento do ouro -, a Vila recebe foros de cidade,

estética. E, ao fim e ao cabo, essa querela envolve as possibilidades e a legitimi-

passando a se chamar Goiás. A partir de então exerce função de capital do Estado

dade, em determinados contextos históricos e culturais (e a não legitimidade, em

até 1937, quando a nova sede administrativa, Goiânia, é inaugurada (Boaventura,

outros), de se promover refazimentos e reconstruções.

2007).

Embora não seja finalidade deste artigo aprofundar questões de restauração, é

A consolidação de Goiânia como nova capital do Estado de Goiás marca, profun-

importante assinalar que a ideia de reconstrução é oposta à noção de restauro

damente, diferentes grupos sociais da região e, pode-se dizer, cria as condições

que se consolidou ao longo do último século. E essas polêmicas (ou controvér-

para que a velha cidade seja, pouco a pouco, assimilada como patrimônio da iden-

sias) não escapam à UNESCO, a exemplo dos casos de reconstrução da cidade de

tidade do povo goiano. Isso porque, enquanto Goiânia é percebida como símbo-

Varsóvia (Polônia), da catedral de Dresden (Alemanha), do Campanário de Veneza

lo da modernidade e do progresso, a cidade de Goiás é eleita como espaço da

(Itália), entre outros .

tradição, com suas histórias e memórias.

Para além desses apontamentos, cabe ainda acenar que a autenticidade deve

Essa dialética, baseada no antigo e no novo e associada à efetivação da nova cap-

ser avaliada também pelos aspectos que conformam a identidade de um grupo,

ital, contribui para a formação de grupos e representantes políticos e culturais

já que a produção de obras de arte e artefatos amplia seu sentido sociocultural,

na região, divididos em duas vertentes. De um lado, vai tomando consistência

sendo suporte para a expressão da memória e portador de significados. Importa,

entidades como a “Organização Vilaboense de Artes e Tradições” e o “Movimento

desse modo, os aspectos imateriais e não apenas o interesse pela estrutura e a

Pró-Cidade de Goiás” que optam pela valorização e enaltecimento da velha cidade.

forma material (Lemaire, 1994).

Esses grupos têm como objetivo apontar novos significados para a antiga Goiás e

[3]

2. A construção da cidade de Goiás como Patrimônio
Nacional e Mundial
A cidade de Goiás começa a ser desenhada no final do século XVII quando se intensificam as expedições bandeirantes paulistas pelo interior do sertão goiano em
busca de minérios. A exploração aurífera nessa região se efetiva cerca de 40 anos

fixá-la dentro de uma nova dinâmica, com foco nos aspectos culturais (patrimoniais e turísticos). A ideia de cidade histórico-patrimonial vai sendo construída à
medida que se reforça uma imagem - então adotada e veiculada em discursos e
narrativas locais (imprensa, entidades civis e organizações políticas) -, de cidade
“raiz da cultura goiana”. É necessário, de certo modo, dignificar e dar novos sentidos à velha Goiás após as disputas simbólicas que tomam conta da região por
causa da transferência da capital (Oliveira, 2011). Essas iniciativas, que se alargam
ao longo dos anos, respondem e confrontam, nesse momento, os discursos per-

Esses casos podem ser consultados no site da UNESCO (<http://whc.unesco.org/
en/list/>).
[3]
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petrados por outros grupos políticos, cujas posturas acabam por desvalorizar a

fortalecer no Dossiê de Proposição o discurso que se instala em torno da autentici-

velha cidade (Oliveira, 2011).

dade. A afirmação de que a região goiana adentra o século XIX de forma “isolada”
e praticamente “inalterada” a permite reconhecer como autêntica, inclusive pela

Desse modo, a consolidação da nova sede administrativa do Estado de Goiás ganha

manutenção de sua arquitetura colonial.

reforços políticos e representativos quando grupos favoráveis à sua construção
- liderados pelo governador Pedro Ludovico Teixeira (Chaul, 2001) -, atribuem à

No entanto, ao consultar livros sobre histórias (e estórias) de Goiás, material

velha cidade goiana algumas características que acabam por criar uma imagem

iconográfico, bem como pesquisas sobre o desenvolvimento urbano e arquitetôni-

de que ela se tornara imprópria para continuar cumprindo sua função: cidade iso-

co da região e o próprio Processo de Tombamento do IPHAN, se nota que ao longo

lada, atrasada, pobre, rudimentar, simplória e até mesmo decadente. E, num pri-

do século XIX, Goiás passou por várias transformações, melhoramentos e embele-

meiro momento, esses atributos servem para favorecer o projeto de construção

zamentos, ostentando uma série de edifícios com características ecléticas (Olivei-

da nova Capital, uma vez que a cidade de Goiás, entendida como pobre e atrasada,

ra, 2011)[5].

não poderia mais continuar a exercer papel de tanto destaque. No decorrer dessa “estruturação das memórias” se entrecruzam valores, significados, critérios e

Por conta dessas novas linguagens encontra-se uma série de passagens interes-

ações de intervenção no patrimônio cultural (Oliveira, 2016).

santes no Processo de Tombamento e os primeiros pedidos (ainda de 1942) para
a inclusão de alguns edifícios como monumentos históricos e artísticos nacionais

No que tange a esses aspectos, as justificativas apresentadas no Dossiê de Prop-

são negados, justamente porque se reconhecia na cidade ornamentos e referên-

osição da cidade de Goiás ao título de Patrimônio Mundial, mencionam que esta

cias de uma arquitetura eclética, não correspondendo, portanto, naquele período,

cidade chega ao século XX como uma urbe pobre, pouco desenvolvida e isolada

a um conjunto que pudesse representar as “origens” da nação brasileira[6]. Junto a

dos principais centros metropolitanos do país, porque vivencia vários períodos de

esse argumento, entende-se também que os pedidos devem ser negados porque

“atraso” e “decadência”. E esses aspectos podem ser “confirmados”, nesse docu-

a cidade possui uma aparência muito simples e pobre.

mento, pela apresentação de relatos de viajantes europeus

[4]

que cruzam o ter-

ritório no decorrer dos séculos XVIII e XIX.
Mas é ainda mais curioso notar que as noções de atraso, isolamento e decadência
são úteis em vários momentos da história de Goiás, pois contribuem, em contrapartida - e ainda que posteriormente - para a construção e atribuição de valores
relacionados ao patrimônio cultural, atingindo seu auge com o reconhecimento
internacional. Os mesmos escritos dos viajantes, por exemplo, contribuem para

Várias intervenções e melhorias são levadas a cabo no decorrer do século XIX e
adentram, ainda que vagarosamente, o XX. Contudo, é de se notar que no final do século XIX
essas melhorias estão sujeitas ao insosso papel que Goiás ocupa na federação brasileira, e
nas primeiras décadas do XX a cidade de Goiás é camuflada pelo florescimento de Goiânia,
que passa a receber toda ordem de investimentos como nova capital.
[5]

O IPHAN é fundado em 1937, sendo direcionado, entre outros objetivos, à
construção da nacionalidade, selecionando bens para representar a nação brasileira.
A consulta a uma vasta documentação e trabalhos científicos, permite entender e
verificar que a identidade nacional, no que tange às questões culturais, tem como
base o repertório colonial, com destaque para as cidades mineiras de Ouro Preto e
Diamantina, consideradas, por princípio, excepcionais.
[6]

Os principais viajantes que cruzaram o interior goiano, nesse período, foram:
Emmanuel Pohl (1810), August de Saint-Hilaire (1816), D’Alincourt (1818), William John
Burchell (1827), Gardner (1836) e Castelnau (1843). Para alguns desses relatos sugerese consultar SAINT HILAIRE (1975).
[4]
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Também por conta dessas transformações, o IPHAN chega a solicitar a retoma-

representativa da nação brasileira. É nesse momento que se notam as primei-

da do estilo colonial a alguns proprietários - tendo como finalidade, entre outras

ras inflexões nos discursos, pois é justamente a simplicidade e a rusticidade do

razões, reconsiderar o próprio tombamento -, apresentando inclusive esquemas

conjunto que passa a condicionar sua autenticidade, porque testemunha certa

e esboços gráficos de como as fachadas das casas deveriam ser. Algumas dessas

“excepcionalidade” que faz justiça ao título de Patrimônio Mundial (Oliveira, 2016).

[7]

solicitações, a despeito de muitas polêmicas e dificuldades, foram atendidas ainda
na década de 1950[8].

No Dossiê de Proposição de Goiás, elaborado e encaminhado ao ICOMOS e à UNESCO em 1999, verifica-se, em síntese, que a cidade é justificada como autêntica

Os primeiros tombamentos na cidade de Goiás se efetivam entre 1950 e 1951 e no

porque conservou sua estrutura urbana do século XVIII, bem como a arquitetura

discurso do IPHAN verifica-se que essa cidade não tem muita importância como

colonial. Segundo o que está apresentado na documentação[11], a cidade perman-

representativa da Nação, porque o colonial aqui é considerado muito simplório,

ece isolada (econômica e culturalmente) da segunda metade do século XIX ao in-

modesto, pobre até . De todo modo, após algumas tentativas por parte da pop-

ício do XX e as novas influências estéticas, que adentravam por outras regiões do

ulação, e num contexto de mudanças e permanências, naturais ou impostas, os

pais, sobretudo por São Paulo e Rio de Janeiro, não alcançam a velha Goiás. Assim,

primeiros tombamentos se efetivam, sendo listados os seguintes bens: Igreja da

dada sua condição de isolamento e pobreza entende-se que são mantidas suas

Boa Morte; Igreja do Carmo; Igreja da Abadia; Igreja de São Francisco; Igreja de

características coloniais, em sua condição de rusticidade e simplicidade.

[9]

Santa Bárbara; conjunto arquitetônico e urbanístico do Largo do Chafariz; conjunto arquitetônico e urbanístico da rua João Pessoa e Casa de Câmara e Cadeia[10].

Versando ainda sobre o Dossiê, se percebe a recorrência do uso da palavra idêntica, adotada para explicar que a paisagem que cerca a cidade e alguns de seus es-

Já o reconhecimento do centro histórico da cidade de Goiás em um perímetro

paços, bem como a arquitetura, não se modificam ao longo do tempo. Esse termo

mais alargado, em todo seu conjunto, passando a incluir o casario mais modesto,

provavelmente é escolhido para favorecer o significado de preservado, intacto,

ocorre apenas em 1978, e é acolhido, dentre outros motivos, por projetos e in-

pouco alterado, carregando no tempo parte das características do século XVIII até

ciativas que envolvem o turismo, quando também se dá início ao processo de

os dias de hoje. Com esse discurso, se atribui à Goiás a condição de autêntica,

construção dessa cidade como Patrimônio Mundial (Oliveira, 2016). Desse modo,

tendo em vista que as características “originais” do território não se transformam

a partir de 1980 verificam-se novos posicionamentos do órgão de preservação

ou são pouco modificadas no último século.

nacional na cidade e o fortalecimento de uma narrativa que coloca Goiás como
Ao avaliar esse Dossiê, o ICOMOS pressupõe que esta cidade se adaptou às
IPHAN. Processo de Tombamento de Goiás 0345-T-42. Disponível para consulta na
sede do Rio de Janeiro.
[7]

O Processo de Tombamento da cidade de Goiás inclui algumas imagens dessas
transformações, evidenciando o colonial perdido. Para essas mesmas imagens são
esboçadas a aparência que as edificações deveriam ter. Sugere-se consultar o Processo
de Tombamento de Goiás 0345-T-42.

condições do território, que a arquitetura evoluiu de forma harmoniosa, por meio
da continuidade do uso de materiais locais e de técnicas vernaculares. A popu-

[8]

IPHAN. Processo de Tombamento de Goiás 0345-T-42. Disponível para consulta na
sede do Rio de Janeiro.
[9]

[10]
1188

Idem.

O Dossiê afirma que a cidade de Goiás «permaneceu à margem do
desenvolvimento brasileiro. Ela só saiu da estagnação muito recentemente, em
consequência de sua proximidade com Brasília, o que explica o fato de ter conservado
intacto o seu aspecto antigo” (IPHAN, 1999).
[11]
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lação contribuiu com a manutenção das tradições e o sítio não foi afetado pelo

a Fundação Casa de Cora Coralina e a UNESCO. Na mesma época é firmada uma

turismo. Assim, atesta o ICOMOS, na sua Declaração de Valor Universal Excepcional:

Portaria do IPHAN (número 033), designando uma “Comissão Gestora de Restau-

A austera arquitetura de Goiás é caracterizada pelo uso vernacular, ao
longo do tempo, de técnicas como adobe, taipa e pau-a-pique, dando à
cidade sua harmonia particular. Ela também representa as condições
originais das cidades mineiras, em seu estado mais autêntico, e menos
alterada do que qualquer outra (Icomos, 2001, p. 7).
O Conselho da UNESCO recomenda que o centro histórico de Goiás seja inscrito
na Lista do Patrimônio Cultural Mundial com base nos critérios II e IV (excluindo-se
o V, como inicialmente sugerido no documento de proposição). São fixados os
seguintes termos, em 2001:
Critério II: Em função de seu traçado e arquitetura, o centro histórico
da cidade de Goiás é um exemplo excepcional de uma cidade europeia,
admiravelmente adaptada ao clima e às condições geográficas e
culturais da América do Sul central (Icomos, 2001, p. 8).

ração do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Sítio Histórico da Cidade de
Goiás”, com a finalidade de gerenciar as propostas e ações voltadas à recuperação
dos espaços históricos da cidade.
Os relatórios e memoriais de projetos elaborados para a recuperação da cidade
de Goiás mencionam, ainda que suscintamente, procedimentos gerais a serem
adotados na recuperação dos bens. Em geral, quando se tratava de edificação
localizada dentro do perímetro considerado de valor histórico, se devia optar pela
substituição das esquadrias metálicas por esquadrias de madeira (trata-se aqui
de edificações em que as esquadrias de madeira já haviam sido substituídas por
esquadrias metálicas em outros períodos), a fim de retomar o “estilo colonial” (IPHAN, 2001, sem página).
Por se tratar de imóvel localizado na área tombada da cidade, optamos
por substituir as esquadrias metálicas por esquadrias de madeira,
em estilo colonial. A cobertura foi recuperada, assim como o forro, as
instalações elétricas, as paredes e o piso. Foram executados serviços no
banheiro e na área de serviço. Houve também substituição parcial do
reboco. [...]. As paredes foram pintadas com tinta PVC e as esquadrias
com esmalte sintético acetinado (IPHAN, 2001, sem página).

Critério IV: Goiás representa a evolução de uma forma de estrutura
urbana característica da colonização da América do Sul, fazendo
pleno uso de materiais e técnicas locais e conservando um ambiente
excepcional (Icomos, 2001, p. 8)

3. Reconstrução e Preservação do Centro Histórico da
cidade de Goiás
Em 31 de dezembro de 2001 - 15 dias após ter recebido o título internacional -, a
cidade de Goiás acorda imersa em uma de suas maiores inundações. Os estragos
atingem não apenas o centro histórico, mas boa parte do entorno, arruinando
monumentos importantes e um conjunto extenso de casas. Dada a dimensão dos

Cabe observar, porém, como se pode ver nas fotografias que acompanham esse
relatório, que não se trata apenas de substituição do material, mas de reformulação total da fachada, com vistas à recuperação das feições coloniais. Em outro
relatório semelhante, elaborado pelo IPHAN e encaminhado à UNESCO no ano de
2003[12], verifica-se, por ocasião da recuperação de diversas edificações destruídas
pelas enchentes, que de fato optou-se pela modificação das fachadas, retomando-se características coloniais. Trate-se de um relatório orçamentário e fotográf-

problemas e os custos elevados na sua recuperação, em fevereiro de 2002 - após
as primeiras vistorias do IPHAN e do ICOMOS - foi redigido um protocolo de cooperação envolvendo o Governo do Estado de Goiás, o IPHAN, a Diocese de Goiás,

1190

Relatório encontrado parcialmente sem título e sem data (pressupõe-se que
seja de 2003 por conta da data em que foi encaminhado à UNESCO) disponível para
consulta na sede do IPHAN, na cidade de Goiânia (GO).
[12]
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ico, de modo que não foram incluídos dados técnicos sobre essas reformas. To-

ar as características coloniais. Nesse processo, para além das questões patrimo-

davia, pela análise do material gráfico (antes e depois), é possível perceber essas

niais - expressas nos estilos e formas construtivas -, apagam-se os registros das

modificações.

famílias, as transformações econômicas e culturais (incluindo questões de gosto)
que estavam impressas nos frontispícios dessas moradas. Surgem vários conflitos

Por outro lado, quando se tratava de imóvel localizado fora do perímetro tomba-

entre os residentes e o órgão de preservação do patrimônio nacional, até mesmo

do pelo IPHAN ou excluído do limite reconhecido pela UNESCO como Patrimônio

porque muitas das alterações realizadas pelos moradores foram executadas an-

Mundial, os procedimentos adotados poderiam calcorrear em sentido oposto,

tes mesmo da ampliação do tombamento, em 1978. Nesse processo, as perdas

mantendo as esquadrias metálicas. “Por se tratar de um imóvel localizado fora da

familiares não são reconhecidas.

área tombada da cidade, optamos por não substituir as esquadrias metálicas por
Do moderno para o antigo, do local para o mundial, as fachadas de
Goiás foram pouco a pouco sendo conformadas ao padrão próprio
para o consumo visual global. Falso histórico? Pastiche? Seja lá o que
for, o enquadramento das fachadas é revelador de que a categoria
patrimônio mundial assumiu significativa importância e desencadeou
impacto tão logo fora apropriada (Tamaso, 2007, p. 439).

esquadrias de madeira” (IPHAN, 2001, sem página).
Como acenado, essas casas vão se modificando décadas antes, entre os séculos
XIX e XX, transformando-se, pouco a pouco, inclusive para se adequar aos seus
moradores. Apesar disso, quase não se verifica “alterações de ordem” como a
adoção de recuos laterais e frontais preenchidos por jardins, por exemplo. Por
outro lado, grande parte do casario chega a sofrer alterações nas fachadas, pela
inserção de detalhes ecléticos (platibandas, embasamentos, capitéis, pilares e
frontões triangulares). Somente algumas casas, na primeira metade do século XX,
passam a apresentar gradis de ferro e “janelas modernas” com vitrôs, além de
cores vibrantes e recuos frontais para abrigar áreas verdes ou garagem. Mas, no
geral, a despeito dessas mudanças, a estrutura da casa é mantida, assim como a
técnica construtiva: pau-a-pique em paredes internas e adobe ou taipa de pilão
nos muros e nas paredes estruturais.
A partir da década de 1940, e principalmente durante a candidatura ao título de
patrimônio mundial[13] - bem como após a enchente de 2001 -, essas casas passam
por várias “reformas”, em geral dirigidas pelo IPHAN, com o intuito de recuper-

Como resultado desse processo de alterações na cidade, que se consagra com a
chegada da UNESCO, fica difícil dissociar a imagem da cidade de um simulacro.
As transformações são realizadas para se vender uma imagem; uma imagem que
consagra um estilo do passado. O colonial é tomado como um estereótipo que, ao
fim e ao cabo, desnaturaliza a identidade dos objetos, que nesse caso são, principalmente, as casas da cidade de Goiás (Oliveira, 2016).
Sabe-se que hoje, após muitos embates e conflitos, que a população em geral
aceita bem essas modificações, pois o discurso dos órgãos de preservação prevaleceu na cidade. Todavia, a recorrência desse processo de reconstrução, as justificativas arroladas e a forma como vem sendo implantada, leva à cenarização de
uma boa parte da cidade, em nome de uma autenticidade que, na verdade, não
existe[14], inviabilizando novos debates sobre a cidade e a adoção de novas lingua-

A pesquisadora Izabela Tamaso notou que no ano de 2000 muitas casas estavam
em obra na cidade para alteração, em sua maioria, das fachadas, retomando-se as
características coloniais. A pesquisadora morou na cidade nesse período e pode
acompanhar de perto essas obras, bem como vários casos conflituosos estabelecidos
entre os moradores da cidade e o IPHAN.
[13]

1192

A autenticidade que vem sendo justificada nos documentos oficiais é inexistente
em Goiás, pois não se trata da manutenção de um colonial ao longo do tempo e
possíveis mudanças (coerentes) que possa ter sofrido ao longo dos anos; em Goiás o
[14]
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gens construtivas, cujos projetos - se bem discutidos e elaborados - poderiam ser

Para que um bem siga expressando-se de uma dada maneira, um grupo social

compatíveis com a cidade em sua condição histórica.

não precisa, necessariamente, atribuir a ele os mesmos significados e valores ao

4. Considerações finais

longo do tempo. Uma mudança de significado e de valor não inviabiliza o bem
em sua autenticidade. Na maior parte das vezes, essas mudanças são inevitáveis
e decorrem das transformações pelas quais passam a própria sociedade. Essas

A partir de condutas conceituais e administrativas que são assumidas pelo órgão

transformações sofridas ao longo do tempo, coerentes com o contexto cultural,

de preservação do patrimônio nacional brasileiro, aos poucos vai se delineando

pode-se dizer, são mais “honestas” do que o retorno a um estado anterior, que já

uma origem “autêntica” para a nação, construída a partir de um passado remo-

não existe mais.

to em detrimento de uma história mais recente. Essa “autenticidade” é, portanto, resultado de escolhas materiais do passado, que resgatadas e preservadas

Em Goiás, a cristalização da imagem do passado como aspecto preponderante

no presente, podem recontar a história e reconstruir heróis e lugares nacionais.

para o reconhecimento de sua autenticidade conduz determinadas abordagens

Embelezar monumentos, conservá-los ou até mesmo restaurá-los, responde aos

das práticas preservacionistas na cidade, em geral realizadas pelo órgão federal

mesmos parâmetros e valores conexos à construção da nacionalidade, replicando

de preservação patrimonial. Mas, se tomarmos a reflexão conceitual emanada de

uma metáfora de embelezamento da história nacional. O IPHAN, se articula como

Cesare Brandi e Raymond Lemaire, por exemplo, aponta-se que o problema dessa

detentora de um saber e tece um discurso cuidadoso, materializando, no espaço,

prática - o constante refazer a partir de um estilo do passado - acaba por remover

uma história nacional.

os traços estéticos e históricos de outros períodos, o que leva, portanto, à adulteração do bem enquanto documento da história.

Nas indagações sobre a autenticidade, a despeito de toda a complexidade do
tema, verifica-se alguns aspectos importantes e bastante atuais e como esse con-

Parece possível somar uma outra avaliação: a de que a autenticidade não vem

ceito vem sendo tratado no contexto da preservação do patrimônio cultural. Em

sendo julgada (ou mesmo preservada) à luz do que dispõe a Carta de Veneza (1964)

resumo, se observa que a autenticidade não depende da capacidade do objeto de

e a Declaração de Nara (1994). A autenticidade vem sendo, antes de tudo, criada,

se manter imutável, sempre igual, idêntico, mas a mudança deve ser coerente com

formulada ou construída para atender interesses diversos e cumprir finalidades

determinados princípios (inclusive do campo teórico-metodológico do restauro)

econômicas, turísticas ou mesmo políticas. Especificamente em Goiás, essa ati-

e com determinado contexto histórico-cultural. Quando a técnica construtiva

tude leva, em última instância, a definir a cidade em uma condição que pode não

não existe mais, o estudo da condição material do bem, nas instâncias estética

ser interpretada como “verdadeira”. Não é apenas uma questão de aceitar a ci-

e histórica, é fundamental para a avaliação da autenticidade e das escolhas das

dade em sua condição original ou não, mas de presumir um percurso histórico

medidas preservacionistas. Ou seja, é preciso considerar os efeitos da passagem

para as obras que não condizem com a realidade. Os diversos “retornos” ao estilo

do tempo na obra e como se manifesta o processo criativo que a originou em um

colonial, pode levar a um anacronismo, no sentido de não se saber se essa cidade

dado tempo e lugar.

representa o passado ou o presente.
É preciso ter em mente que os bens culturais são selecionados e preservados

que prevalece é o eterno refazer das construções com base no que teria sido o colonial
na cidade (Oliveira, 2016).
1194

em função de alguns valores. Se esses valores não estão claros em determinado
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contexto histórico-social, podem ser manipulados ou construídos para atender
os interesses de grupos específicos. Com isso, corre-se o risco de a ação preservacionista não atingir plenamente seus objetivos e ocasionar obras equivocadas
nos bens culturais. Sendo assim, a problematização dos discursos e das práticas
relacionadas à construção patrimonial é tarefa sempre necessária.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências Bibliográficas
BOAVENTURA, Deusa Maria. Urbanização em Goiás no século XVIII, 2007. Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, SP.
BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. Tradução
de Beatriz Mugayar Kühl.
CHAUL, Nars Fayad Nagib. Caminhos de Goiás - da construção da decadência aos
limites da modernidade, Goiânia: Editora da UFG, 2ª edição, 2001.
CHOAY, Françoise. Sept propositions sur le Concept d´ Authenticité et son Usage
dans le Pratiques du Patrimoine Historique. Nara Conference on Authenticity, Paris,
UNESCO, 1995, p. 101-120. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl.
CURY, Isabelle (org.). Cartas Patrimoniais. 3ª edição. Revista e aumentada. Rio de
Janeiro: Iphan, 2004.
ICOMOS. Icomos Report Evaluation, 2001 (Declaração de Valor Universal Excepcional); disponível em: <http://whc.unesco.org/en/list/993/documents/>, acesso: setembro de 2012.
IPHAN. Processo de Tombamento de Goiás 0345-T-42. Disponível para consulta na
sede do órgão na cidade do Rio de Janeiro.
IPHAN. Dossiê de Proposição da Cidade de Goiás ao Título de Patrimônio Mundial,
1999. Disponibilizado pelo escritório técnico do IPHAN, Goiás, 2014.
IPHAN. “Memória das Ações Pró Recuperação da área atingida pela enchente de
31 de dezembro de 2001”, 2001. Disponível para consulta no escritório técnico do
IPHAN, na cidade de Goiás.

1196

1197

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

IPHAN. “Projeto Emergencial – Cidade de Goiás – Relatório de Obras”, 2001. Dis-

TAMASO, Izabela. Em nome do Patrimônio, representações e apropriações da cultura

ponível para consulta no escritório técnico do IPHAN, na cidade de Goiás.

na cidade de Goiás, 2007. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Universidade
de Brasília, Brasília.

JOKILEHTO, Jukka. World Heritage: defining the outstanding universal value. City &
Time, vol. 2, n. 2, 2006. Disponível em: <www.ct.ceci-br.org>; acesso em: agosto de

UNESCO. Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Con-

2014.

vention. CC-77/CONF. 001/8 Rev., UNESCO, 1977; disponível em <http://whc.unesco.org/en/guidelines>, acesso: setembro de 2012.

KÜHL, Beatriz Mugayar. “Notas sobre a Carta de Veneza”. Anais do Museu Paulista.
São Paulo. Sér. V. 18. n. 2. pp. 287-320; jul. - Dez; 2010. Disponível em <www.scielo.

UNESCO. Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Con-

br>, acesso: dezembro 2014.

vention. WHC.11/01, novembro, 2008; disponível em <http://whc.unesco.org/en/
guidelines>, acesso: setembro de 2012.

LEMAIRE, Raymond. Authenticité et Patrimoine Monumental. Restauro. Napoli, nº
129, 1994, p. 7-24. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl.
OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de. A percepção da mudança: registros na cidade de
Goiás. Revista História (São Paulo), v. 30, n. 1, pp. 189-208, jan./jun. 2011.
OLIVEIRA, Carolina Fidalgo de. A cidade de Goiás como patrimônio cultural mundial:
descompassos entre teorias, discursos e práticas de preservação. Tese (Doutorado em
Ciências Sociais Aplicadas). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
de São Paulo, SP.
PHILLIPOT, Paul. La teoria del restauro nell’epoca della mondializzazione. Arkos:
Scienza e restauro, anno 3, n. 1, 2002.
SAINT HILAIRE, Auguste de. Viagem à província de Goiás. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia;
São Paulo, ed. da Universidade de São Paulo, 1975.
RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos. Tradução de Ana Pérez López,
3a edição, A. Machado Libros, S. A., Madrid, 2008.

1198

1199

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

EMPREGO DE ULTRASSOM
NA DOCUMENTAÇÃO DO
PATRIMÔNIO MODERNO:
O CONCRETO DO EDIFÍCIO
VILANOVA ARTIGAS
GALLO JR, F. (1); OLIVEIRA, C.T.A. (2); PINHEIRO, M.L.B. (3);
CASTRO, C.S.S.M. (4)
1. FAUUSP. Departamento de Tecnologia da Arquitetura – AUT
fabio.gallo@usp.br
2. FAUUSP. Departamento de Tecnologia da Arquitetura – AUT
ctao@usp.br
3. FAUUSP. Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto – AUH
mlbp@usp.br
4. FAUUSP. Departamento de Tecnologia da Arquitetura – AUT

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

RESUMO
A velocidade com que ondas ultrassônicas se propagam nos materiais é um indicador
– obtido por método de ensaio não destrutivo (E.N.D.) – passível de ser empregado
na avaliação de algumas de suas propriedades características. Devido à natureza
não destrutiva, o método é particularmente relevante no âmbito de edifícios
dotados de valor cultural, pois possibilita conhecer os materiais que os constituem
sem descaracterizá-los. O objetivo desse trabalho é apresentar as premissas,
procedimentos e resultados do programa de ensaios por ultrassom realizado nas
empenas de concreto armado do Edifício Vilanova Artigas, exemplar relevante de
patrimônio arquitetônico moderno brasileiro. Esse trabalho faz parte de um projeto
de pesquisa contemplado em 2015 pelo programa Keeping it Modern, iniciativa de
alcance internacional promovida pela Getty Foundation cujo propósito é fomentar
práticas interdisciplinares para conservação de edifícios modernos relevantes
datados do século XX. O trabalho proporcionou testar e avaliar pressupostos
para seleção da modalidade de arranjo quanto ao posicionamento relativo entre
transdutores (transmissão direta ou indireta dos pulsos ultrassônicos), bem como
as implicações práticas que decorrem de cada modalidade como, por exemplo, a
dificuldade em se determinar com precisão a distância entre os centros das faces
de transdutores emissor e receptor ou ainda a de se estabelecer referenciais para
posicionamento dos ensaios quando realizados em grandes superfícies, como
é o caso das empenas de concreto do edifício. Além de disseminar estratégias
empregadas para o enfrentamento dessas questões ou para o atendimento às
prescrições normativas envolvidas, o artigo pretende divulgar os resultados obtidos
para as velocidades de propagação de ondas ultrassônicas, os quais refletem
diferentes qualidades no concreto do edifício.
Palavras-chave: concreto armado; ensaio não destrutivo, ultrassom, edifício Vilanova
Artigas, preservação do patrimônio moderno.

carmensaraiva@usp.br
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1. Introdução
A velocidade com que ondas ultrassônicas se propagam nos materiais é um indicador – obtido por método de ensaio não destrutivo (E.N.D.) – passível de ser
empregado na avaliação de algumas de suas propriedades características.
Devido à natureza não destrutiva, o método é particularmente relevante no âmbito de edifícios dotados de valor cultural, pois possibilita conhecer os materiais que
os constituem sem descaracterizá-los. Diante dessa premissa decorre a motivação
para que se investigue o concreto do edifício Vilanova Artigas, particularmente o
empregado nas empenas, pois por expor-se ao meio exterior, apresenta maior
sensibilidade frente aos agentes de degradação.
Para formação de referencial teórico sobre o qual se fundamenta o estudo, desenvolveu-se no item 2 a seguir, uma revisão bibliográfica sobre o tema e, na sequência, em 3, particularizou-se o exame acerca da norma técnica brasileira pertinente
ao assunto.
Por fim, no item 4, apresenta-se o programa de ensaios realizados no edifício Vilanova Artigas, que abrange as premissas, procedimentos e resultados obtidos.

2. Revisão bibliográfica
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Esses métodos baseiam-se na teoria de propagação de ondas de tensão. Segundo
Cirne (1984), as ondas de tensão correspondem à forma pela qual excitações externas aplicadas num meio material se propagam ao longo de seu volume. Conforme
apresenta o autor, esse fenômeno de propagação de ondas depende da interação
entre átomos que constituem o meio. No entanto, como a modelagem do fenômeno em nível molecular é impraticável em função, por exemplo, da quantidade de
equações matemáticas requeridas para representação do movimento de cada
molécula, simplifica-se a formulação e assume-se o meio como contínuo[2]. A partir
dessa premissa, torna-se possível abordar o fenômeno de propagação de ondas
de tensão em nível macroscópico e modelar o meio material mediante emprego
de partículas – constituídas de átomos que vibram em unissonância – dotadas de
massa e interligadas por molas, sendo a massa das partículas e os parâmetros
elásticos das molas expressos em termos de massa específica e módulo de elasticidade, respectivamente (AULD, 1973; CIRNE ,1984).
Nesse modelo macroscópico do material – sólido, elástico e homogêneo –, a passagem da onda de tensão altera as posições relativas das partículas que o constitui e, por serem essas partículas dotadas de massa e interligadas por molas,
desenvolvem movimento oscilatório em torno de suas posições de equilíbrio,
acarretando e propagando sucessivos afastamentos e aproximações entre si[3].
A direção do movimento oscilatório das partículas em relação à direção em que
a onda se propaga possibilita dois tipos fundamentais de ondas de tensão: lon-

Métodos que empregam vibrações para determinação de propriedades físicas de
materiais de construção têm sido utilizados desde a década de 1930[1] (NAIK; MALHOTRA; POPOVICS, 2004).
O meio contínuo pressupõe a distribuição contínua da matéria, sem lacunas ou
espaços vazios entre as moléculas que o constitui, ou seja, despreza-se a estrutura
molecular para que um volume arbitrário possa ser tomado como um ponto de
mesmas propriedades da matéria como um todo. (Cf. Reddy, 2013).
[2]

Em 1929 o cientista soviético Sergei Sokolov sugere o emprego de ondas
ultrassônicas para detectar defeitos em objetos metálicos (SLIZARD, 1982 apud
CARINO, 2004).
[1]
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Desenhos esquemáticos que ilustram oscilações das partículas do modelo elástico
podem ser conferidos em Andreucci, 2016, p. 8-11.
[3]
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gitudinais[4] e transversais[5]. Essas ondas são, de acordo com Cirne (1984, p. 8),

De acordo com Mehta e Monteiro (2006), a teoria de propagação de ondas de

volumétricas , ou seja, “se propagam através da massa do corpo”. No caso das

tensão fundamenta três dos métodos de ensaios não destrutivos (E.N.D.) empre-

ondas longitudinais, a direção do movimento oscilatório descrito pelas partículas

gados para investigação do concreto: os baseados na velocidade de pulsos ul-

do meio material desenvolve trajetória paralela à direção de propagação da onda

trassônicos, em impacto[7] e em emissão acústica.

[6]

e no caso das ondas transversais, trajetória perpendicular.
No caso do método que envolve a velocidade de propagação de ondas obtidas por
No século XIX, com base na teoria da elasticidade, Cauchy e Poisson demonstraram

pulsos ultrassônicos, emprega-se um equipamento portátil[8] que gera onda de

que em meios sólidos, elásticos e homogêneos as velocidades de propagação de

tensão e a emite por meio do contato físico de um transdutor-emissor com o ma-

ondas de tensão longitudinal e transversal são distintas e variam de acordo com as

terial em estudo. A onda emitida se propaga através do meio, é recebida por um

propriedades elásticas e a densidade do meio (CIRNE ,1984; CARINO, 2004; NAIK;

transdutor-receptor – também em contato com o material – e o tempo decorrido

MALHOTRA; POPOVICS, 2004; MEHTA; MONTEIRO, 2006), conforme apresentado

entre a emissão e recepção é registrado no aparelho. Conhecidos o tempo e a

nas equações (1) e (2):

distância entre transdutores , torna-se possível determinar a velocidade em que
a onda de compressão se propaga no meio material, por meio da relação espaço
e tempo, descrita na equação (3) a seguir:

Segundo Carino (2004), a velocidade obtida possibilita estimar resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico do concreto, além de permitir verificar
sua homogeneidade, monitorar a hidratação do cimento, determinar profundidade de fissuras e desenvolver estudos sobre durabilidade.

As ondas longitudinais são também nomeadas: primárias ou irrotacionais (CIRNE,
1984, p. 2, 11); dilatacionais, de compressão ou “P” (CARINO, 2004, p. 14-2); primária ou
“P” (MEHTA & MONTEIRO, 2006, p.399).

[7]

As ondas transversais são também nomeadas: secundárias ou equivolumétricas
(CIRNE, 1984, p. 2, 11); distorcionais, de cisalhamento ou “S” (CARINO, 2004, p. 14-2); de
cisalhamento, secundária ou “S” (MEHTA & MONTEIRO, 2006, p.399).

[8]

[4]

[5]

Além das ondas volumétricas, há ondas de tensão denominadas superficiais. Essas
decorrem da aplicação das ondas de tensão no campo da geofísica em fins do século
XIX e início do XX, com os trabalhos de Rayleg, Lamb e Love (CIRNE, 1984).
[6]

1204

Dentre os métodos de impacto estão os baseados em eco (eco-pulso e ecoimpacto), impulso-resposta, e análise espectral de ondas superficiais (Cf. CARINO,
2004).
Whitehurst (1966, apud Naik, Malhotra e Popovics, 2004) aponta que somente
a partir da década de 1960 esses métodos deixaram o laboratório e passaram a ser
utilizados em campo, quando, segundo Chung e Law (1983, apud Evangelista, 2002),
desenvolveram-se equipamentos portáteis para realização de medições.
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Para avaliação qualitativa, Whitehurst (1960 apud RAMÍREZ, 2015) propõe, a partir

A Seção 2 apresenta quatro termos empregados na norma, seguidos das respecti-

de estudos experimentais com concreto, a classificação baseada na velocidade de

vas definições: acoplante, frequência ultrassônica, onda longitudinal e velocidade

propagação de ondas ultrassônicas, apresentada na Tabela 1:

de propagação.
Na Seção 3 descreve-se a aparelhagem empregada na execução do ensaio, a qual

Tabela 1: Classificação da qualidade do concreto baseada na velocidade de pulsos de ultrassom

contempla um circuito gerador-receptor ao qual se conectam, mediante cabos

(WHITEHURST, 1960 apud RAMÍREZ, 2015).

coaxiais, os transdutores emissor e receptor junto ao circuito medidor de tempo.
Além dessas partes, a norma faz menção à barra de referência, indispensável para

Velocidade de pulso de
ultrassom
[m/s]

Qualidade do concreto

> 4.500

Excelente

3.500 – 4.500

Bom

3.000 – 3.500

Regular

2.000 – 3.000

Pobre

< 2.000

Muito pobre

3. Normalização vigente – ABNT NBR 8802:2013

calibração do equipamento.
Os procedimentos para execução do ensaio são discutidos na Seção 4, onde são
fixadas: as condições superficiais requeridas para o corpo de prova ou componente de concreto a ser ensaiado; a variação admissível de ± 1% para as leituras fornecidas pelo equipamento, a qual reflete condições satisfatórias de acoplamento e
pressão exercidas pelos transdutores sobre a superfície de concreto a ser ensaiada; e a precisão de ± 1% para determinação das distâncias entre centros das faces
de transdutores emissor e receptor.
A Seção 5, referente aos resultados, apresenta a equação a ser empregada para

Nos componentes ou corpos de prova de concreto, a velocidade de propagação de

obtenção da velocidade de propagação: relação entre a distância percorrida pelo

ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos é obtida mediante procedi-

pulso ultrassônico e tempo decorrido entre sua emissão e recepção, descontado

mentos estabelecidos na norma brasileira NBR 8802. Revisada em 2013, a norma

o tempo gasto no percurso dos cabos coaxiais.

intitulada “Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de
onda ultrassônica” apresenta 6 seções e 3 anexos.

As informações que devem constar no relatório de ensaio são apresentadas na
Seção 6: localização e identificação do componente ou corpo de prova ensaia-

A Seção 1 descreve o escopo da norma e apresenta as três principais aplicações

do junto à estrutura; distâncias entre os centros das superfícies de contato dos

que decorrem dos resultados obtidos. Prevê-se na alínea a dessa seção a apli-

transdutores; direção de propagação da onda; indicação da posição relativa dos

cação dos resultados para “verificação da homogeneidade do concreto”, que

transdutores; velocidade de propagação; descrição da preparação das superfícies

corresponde ao objetivo imediato desse estudo. Além dessa aplicação, a norma

e condições de umidade do concreto.

aponta também o emprego dos resultados na detecção de falhas de concretagem,
na determinação da profundidade de fissuras e no monitoramento das variações

O Anexo A e Anexo B, de caráter normativo, estabelecem, respectivamente, os

do concreto ao longo do tempo em função da agressividade do meio.

procedimentos para verificação da homogeneidade do concreto e as modalidades
para arranjos de posicionamento entre transdutores.
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Por fim, o Anexo C, informativo, apresenta os principais fatores que influenciam
nos resultados do ensaio.

4. Programa de ensaios no edifício
O programa de ensaios para determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica no concreto das empenas do edifício Vilanova Artigas foi desenvolvido em duas fases. A primeira, de caráter
exploratório, foi realizada em setembro de 2016 por pesquisadores envolvidos no Plano de conservação preventiva para o edifício Vilanova Artigas
. A segunda fase, realizada em parceria com o FIAM-FAAM Centro Universitário
, desenvolveu-se nos meses de março, abril e maio de 2017.
O programa de ensaios previsto contemplou duas modalidades de arranjos quanto ao posicionamento relativo entre transdutores:
1.

Arranjo de transmissão direta: modalidade em que os transdutores se posicionam alinhados e em faces opostas (interna e externa) da empena de concre-

Figura 1: Planta dos níveis +8.40 (estúdios) e +10.30 (salas de aula) sobre a qual se indicam as

to. A execução desse arranjo foi possível apenas nas proximidades dos furos

posições dos ensaios realizados nas empenas do edifício Vilanova Artigas para determinação da

pré-existentes nas empenas, através dos quais um dos transdutores pôde ser

velocidade de propagação de ondas ultrassônicas no concreto que as constitui.

levado ao exterior do edifício;
2.

Na Figura 1, os ensaios denominados US-dNO e US-dNE referem-se aos arranjos

Arranjo de transmissão indireta: modalidade em que os transdutores se posicionam nas faces internas das empenas do edifício.

No

entanto,

como

o

equipamento

de

ultrassom

de transmissão direta (US-d) realizados junto aos furos pré-existentes nas fachadas noroeste (NO) e nordeste (NE), respectivamente. O ensaio US-iSE corresponde
ao arranjo de transmissão indireta (US-i), com transdutores posicionados na face

sofreu

avarias

durante o desenvolvimento das atividades, os trabalhos foram interrompidos e as
medições indiretas previstas limitaram-se a apenas uma das empenas do edifício.

interna da empena sudeste (SE) do edifício.

4.1 Considerações iniciais

A Figura 1 a seguir apresenta a planta dos níveis +8.40 (estúdios) e +10.30 (salas de
aula), sobre a qual se indicam a localização dos ensaios efetivamente realizados:

Para a realização do ensaio, contou-se com o empréstimo do equipamento de
ultrassom pertencente ao Laboratório de Materiais de Construção Civil / CT-Obras do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. O equipamento, constituído por invólucro
para abrigo dos circuitos gerador-receptor e medidor de tempo, ao qual se conec-
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tam os transdutores por meio de cabos coaxiais apresentam-se ilustrados na Fig-

a ser realizado. A Figura 2 a seguir ilustra, para o caso da empena SE, o posiciona-

ura 3. Na figura, identificam-se ainda o cabo de alimentação de energia elétrica e

mento dos ensaios a partir do referencial de paginação das fôrmas.

a barra para calibração do equipamento.
De posse do equipamento, procedeu-se em setembro de 2016 às leituras da fase
exploratória. Na ocasião, constatou-se dificuldade em se determinar com precisão
a distância entre os centros das faces de transdutores emissor e receptor quando acoplados segundo modalidade de arranjo de transmissão indireta na superfície do concreto a ser investigado. Para atender a essa demanda, optou-se por
projetar e construir um gabarito que garantisse o posicionamento relativo entre
transdutores para ser empregado nesses casos, conforme ilustrado na Figura 6.
O gabarito de MDF, com espessura de 2,5mm, foi produzido por meio
de cortadora a laser no Laboratório de Modelos e Ensaios da FAUUSP
(LAME).

Cortaram-se

dois

exemplares,

os

quais

se

constituem

basica-

mente por uma régua de 10 x 70 cm, com 7 furos de 50 mm de diâmetro
, afastados 100 mm entre si.
Além da precisão requerida para determinação das distâncias entre transdutores
posicionados em arranjo de transmissão indireta, levantou-se – também na fase
exploratória – a necessidade de se estabelecer referenciais para posicionamento dos ensaios a serem realizados na superfície da empena. Para essa definição,
elegeu-se como referência a paginação das chapas de madeira compensada impressas na superfície interna das empenas de concreto, que lhes serviram de fôrma durante a construção. Além dessa referência, buscou-se atender à prescrição
normativa constante no anexo A da ABNT NBR 8802 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

Figura 2: Paginação das chapas de madeira compensada impressas na superfície interna da
empena SE, que lhe serviram de fôrma para concretagem durante a construção.
Superior: Aparência da empena sem o referencial de paginação das chapas

DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), a qual sugere para “grandes estruturas e onde o

Centro: Aparência da empena com o referencial de paginação das chapas

concreto é razoavelmente uniforme”, disposição dos pontos de ensaio em malha

Inferior: Posicionamento dos ensaios a partir do referencial de paginação das chapas

de 1 m².
A partir dessa diretriz, levantaram-se as paginações das chapas de madeira impressas nas superfícies internas das quatro empenas e as registraram em arquivo
digital com o objetivo de auxiliar na definição do posicionamento de cada ensaio
1210
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Além dessas estratégias para garantir o atendimento às exigências constantes na
normalização vigente, necessita-se proceder à calibração do aparelho antes de se
efetuar as leituras. Na porção inferior da Figura 3 ilustra-se o procedimento de
calibração, com destaque à face frontal do equipamento e à barra de referência
empregada no processo.

cias normativas foi alcançado por meio das estratégias indicadas a seguir:
1.

Quanto às condições superficiais requeridas para elemento de concreto a ser ensaiado: buscou-se posicionar os transdutores em pontos perfeitamente lisos
da empena para que se garantisse acoplamento satisfatório com a superfície. Com isso, evitou-se a regularização da superfície por meio de processos
mecânicos ou por meio de introdução de pasta de cimento, gesso ou resina
epoxídica;

2.

Quanto às condições satisfatórias de acoplamento e pressão exercidas pelos transdutores sobre a superfície de concreto a ser ensaiada: respeitou-se a variação
admissível de ± 1% nas leituras fornecidas pelo equipamento. Notou-se que
nos casos em que se posicionou o transdutor sobre descontinuidades superficiais – decorrentes de falha de adensamento do concreto ocorrida durante
a construção (presença de bolhas de ar no contato entre concreto fresco e
molde) –, não se obtinha a precisão requerida para estabilização da leitura
do equipamento. Nessas situações buscou-se deslocar os transdutores alguns
centímetros acima/abaixo ou à esquerda/direita do ponto em investigação
para se evitar a perturbação detectada;

3.

Quanto à precisão requerida à determinação das distâncias entre centros das faces de transdutores emissor e receptor: garantiu-se a limitação em ± 1% no caso
de arranjo de transmissão indireta entre transdutores, mediante emprego do
gabarito discutido anteriormente em 4.1 e apresentado na Figura 6. No caso
dos ensaios com arranjo de transmissão direta, a determinação precisa das
distâncias foi garantida por meio de medição do comprimento dos testemunhos extraídos, conforme será apresentado em 4.2.1.
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Tanto para calibração do aparelho quanto para medições propriamente ditas,
necessita-se aplicar acoplante na face do transdutor a fim de garantir contato
contínuo com a superfície de concreto a ser ensaiada. Empregou-se, nos ensaios
realizados, vaselina em abundância para essa finalidade, que, ao ser pressionada
pelo transdutor contra a superfície de concreto, espalha-se e propicia formação
de filme contínuo ao longo de toda a superfície de contato.
No entanto, como são inevitáveis resíduos de acoplante em cada ponto de contato
com a superfície da empena, procedeu-se, imediatamente após cada leitura, a sua
remoção mediante emprego de estopa embebida em água para evitar quaisquer
manchas no concreto.
A seguir, apresentam-se os procedimentos específicos empregados nos ensaios
com arranjos de transmissão direta e indireta entre transdutores.

4.2.1 Ensaios com arranjo de transdutores em
transmissão direta
Ensaios com arranjo de transmissão direta entre transdutores pressupõem acesso
a faces opostas do elemento a ser ensaiado, para que se possibilite acoplar alinhadamente os transdutores em ambas superfícies. No caso das empenas (cegas) de
concreto armado do edifício Vilanova Artigas, as únicas aberturas existentes para
passagem do transdutor tinham caráter provisório e resultaram da extração de
testemunhos de concreto para realização de análises laboratoriais.
Da empena NO, extraíram-se os testemunhos T1 e T2. Na empena NE, extraíram-se
os testemunhos T3 e T4. A Figura 4 a seguir ilustra espessura efetiva de 205 mm
Figura 3: Equipamento de ultrassom empregado no ensaio.

entre faces interna e externa das empenas, tomada a partir de medição dos com-

Acima: caracterização dos componentes constituintes.

primentos dos quatro testemunhos.

Abaixo: calibração do equipamento: regulagem por meio do botão de calibração (set ref) até que a
leitura de tempo obtida no visor seja a indicada na barra de referência ().

Para a realização dos ensaios posicionou-se o equipamento de ultrassom dentro
do edifício e um dos transdutores foi levado ao exterior através dessas furações
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pré-existentes na empena. No exterior, contou-se com o operador da plataforma

A Figura 5 a seguir ilustra as marcas do acoplante aplicado no transdutor sobre as

elevatória para receber o transdutor e posicioná-lo junto à face externa da empe-

faces interna e externa da empena NO.

na, enquanto que, internamente, o operador do equipamento de ultrassom, posicionava o outro transdutor junto à face interna da empena. O alinhamento entre
os transdutores interno e externo, necessário ao arranjo de transmissão direta,
foi alcançado mediante uso de gabaritos: tanto o operador posicionado na face
externa quanto o posicionado internamente empregaram gabaritos que tinham
como referência o furo pré-existente.

Figura 4: Testemunhos de 50mm de diâmetro extraídos das empenas de concreto armado do
edifício Vilanova Artigas.
A espessura efetiva entre faces interna e externa das empenas, tomada a partir de medição dos
comprimentos dos quatro testemunhos, foi 205 mm.

Figura 5: Ensaios com arranjo de transmissão direta entre transdutores realizados na empena NO
do edifício Vilanova Artigas.
Acima: marcação das leituras 1 a 17 sobre vestígios do acoplante (vaselina) empregado para
garantir contato entre transdutor e a superfície de concreto – vista da face interna da empena.
Abaixo à esquerda: identificação dos vestígios do acoplante na 9ª tábua da face externa da empena
(cota +10,15 m em relação ao piso externo 0,00).
Abaixo à direita: paginação das tábuas de madeira impressas na superfície externa da empena,
que serviram de fôrma ao concreto que a constitui durante a fase construtiva.
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4.2.2 Ensaios com arranjo de transdutores em
transmissão indireta
Ensaios com arranjo de transmissão indireta entre transdutores foram realizados
na face interna da empena SE do edifício. Conforme apresentado na Figura 2, referenciaram-se esses ensaios segundo a paginação das chapas de madeira compensada impressas na superfície interna da empena. Portanto, de acordo com a
extensão da área delimitada pela chapa, possibilitava-se a realização de um ensaio
“duplo” ou “simples”. O ensaio nomeado “duplo” contempla 12 leituras, sendo 6
realizadas com o gabarito posicionado na direção horizontal (leituras A, B, C, D, E
e F) e 6 com posicionamento na direção vertical (leituras G, H, I, J, K e L), conforme
ilustrado na Figura 6. No caso do ensaio “simples”, cada qual compreende 6 leituras, tomadas com a posição do gabarito apenas na horizontal. Na porção superior da Figura 6 resumem-se ainda as características geométricas do gabarito e as
variáveis envolvidas nesse ensaio.

Figura 6: Ensaios com arranjo de transmissão indireta entre transdutores realizados na face
interna da empena SE do edifício Vilanova Artigas.
Acima: características geométricas do gabarito empregado para posicionamento dos transdutores
e apresentação das variáveis (L, t, V) envolvidas no ensaio.
Abaixo: posicionamento e fixação do gabarito de madeira com fita adesiva (fita crepe).
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4.3 Resultados
Os resultados das velocidades de propagação de ondas longitudinais obtidas por
pulsos ultrassônicos nas empenas de concreto armado do edifício Vilanova Artigas
apresentam-se nos itens 4.3.1 e 4.3.2. A discussão desses resultados segue em
4.3.3.

4.3.1 Ensaios com arranjo de transdutores em
transmissão direta
Registraram-se 17 leituras de tempo entre emissão e recepção de pulsos ultrassônicos na empena NO do edifício. Como nesse caso dispôs-se os transdutores alinhados e em faces opostas (interna e externa) da empena de concreto
(transmissão direta), considerou-se a distância entre pontos de acoplamento de
transdutores emissor e receptor igual à espessura efetiva da empena nesse trecho, ou seja, 205 mm, conforme ilustrado na Figura 4. As velocidades de propa-

Gráfico 1: Distribuição normal e histograma de frequências das velocidades de propagação de

gação das ondas ultrassônicas foram obtidas mediante relação entre espessura

ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos em arranjo de transmissão direta entre

da empena e tempo de trânsito do pulso, conforme apresentado na equação (3).
Estabeleceu-se como estratégia para identificação de resultados espúrios valores
de velocidade que se afastam mais de 10% em relação à média obtida para as
17 leituras (). Nesse caso, como a velocidade obtida numa das leituras afastou-se
12% em relação à média , esse valor foi desprezado no computo da nova média
(), desvio padrão () e coeficiente de variação () da amostra. O Gráfico 1 a seguir,
apresenta a distribuição normal e o histograma de frequências das velocidades
obtidas na empena NO e qualifica os resultados segundo classificação proposta
por Whitehurst (1960 apud Ramírez, 2015):

1220

transdutores posicionados nas faces interna e externa da empena NO do edifício Vilanova Artigas.
(Parâmetros qualitativos “regular” e “bom” para caracterização do concreto, delimitados pelo valor
de velocidade igual a 3.500 m/s, baseiam-se em WHITEHURST, 1960 apud RAMÍREZ, 2015)

O Gráfico 2 apresenta, seguindo as mesmas premissas apresentadas para o caso
da empena NO, os resultados das velocidades de propagação de ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos na empena NE. Nesse caso, como a velocidade obtida numa das leituras, afastou-se 28% em relação à média obtida para as
5 leituras amostradas (), esse valor foi desprezado no computo da nova média (),
desvio padrão () e coeficiente de variação () da amostra.
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leituras (no caso de ensaio “simples”). A partir dessa premissa, dos 78 ensaios “duplos”
realizados,

6

foram

descartados

e,

entre

os

23

ensaios

“simples”

descartaram-se 2. Ao se eliminarem os 8 ensaios inconsistentes, resultam os 93
apresentados na Figura 7.
No caso dos ensaios realizados na empena SE, como a velocidade obtida numa
das leituras afasta-se 11% em relação à média obtida para as 93 leituras (), esse
valor foi desprezado no computo da nova média (), desvio padrão () e coeficiente
de variação () da amostra.
O Gráfico 3 a seguir, apresenta a distribuição normal e o histograma de frequências das velocidades obtidas na empena SE e qualifica os resultados segundo classificação proposta por Whitehurst (1960 apud Ramírez, 2015):

Gráfico 2: Distribuição normal e histograma de frequências das velocidades de propagação de
ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos em arranjo de transmissão direta entre
transdutores posicionados nas faces interna e externa da empena NE do edifício Vilanova Artigas.
(Parâmetros qualitativos “regular” e “bom” para caracterização do concreto, delimitados pelo valor
de velocidade igual a 3.500 m/s, baseiam-se em WHITEHURST, 1960 apud RAMÍREZ, 2015)

4.3.2 Ensaios com arranjo de transdutores em
transmissão indireta
As 1.074 leituras obtidas com arranjo de transdutores em transmissão indireta
na face interna da empena SE abrangem ensaios “duplos” e “simples”, conforme
apresentado em 4.2.2.
Em cada ensaio, seja “duplo” ou “simples”, valores espúrios foram identificados de
acordo com o mesmo critério empregado para os ensaios diretos realizados nas empenas NE e NO, ou seja, desprezaram-se valores de velocidades que se afastaram mais
de 10% em relação à média obtida para as 12 leituras (no caso de ensaio “duplo”) ou 6
1222

Gráfico 3: Distribuição normal e histograma de frequências das velocidades de propagação de
ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos em arranjo de transmissão indireta entre
transdutores posicionados na face interna da empena SE do edifício Vilanova Artigas.
(Parâmetros qualitativos “regular” e “bom” para caracterização do concreto, delimitados pelo valor
de velocidade igual a 3.500 m/s, baseiam-se em WHITEHURST, 1960 apud RAMÍREZ, 2015)
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Figura 7: Vista interna da empena SE do edifício Vilanova Artigas, sobre a qual se apresentam os
resultados dos ensaios para determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica
no concreto que a constitui. Os resultados do ensaio tomam como referência a paginação das
chapas de madeira compensada impressas na superfície interna da empena de concreto, que lhe
serviram de fôrma durante a construção.
1224

Ensaio realizado mediante arranjo de transmissão indireta entre transdutores, posicionados na1225
face interna da empena.
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Gráfico 4: Distribuição normal das velocidades de propagação de ondas longitudinais obtidas por
pulsos ultrassônicos nas empenas de concreto armado do edifício Vilanova Artigas.
US-dNE e US-dNO: ensaios realizados nas empenas nordeste e noroeste, respectivamente, com
arranjo de transmissão direta entre transdutores;
US-dSE: ensaio realizado na empena sudeste com arranjo de transmissão indireta entre
transdutores;
(Parâmetros qualitativos “regular” e “bom” para caracterização do concreto, delimitados pelo valor
de velocidade igual a 3.500 m/s, baseiam-se em WHITEHURST, 1960 apud RAMÍREZ, 2015)

Ainda que os resultados dos ensaios realizados nas empenas NO e SE indiquem
maior variabilidade amostral quando comparados aos da empena NE, o Gráfico 4
mostra que todos os valores computados se inserem na categoria de classificação
proposta por Witehursrt (1960, apud RAMÍREZ, 2015) que qualifica o concreto
amostrado como “bom”. Já para o caso da empena NE, a classificação posiciona o
concreto que a constitui no limiar entre “bom” e regular”.
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Além da investigação dos três fatores supracitados, pretende-se verificar se a diferença entre os valores obtidos é corroborada por outros ensaios realizados nessas regiões da empena, como por exemplo o de avaliação da dureza superficial do
concreto obtida pelo esclerômetro de reflexão ou o de resistência à compressão
axial do concreto, escopos de trabalhos em fase de desenvolvimento.

Figura 8: Planta dos níveis +8.40 (estúdios) e +10.30 (salas de aula) sobre a qual se indicam
os resultados dos ensaios realizados nas empenas NO, NE e SE do edifício Vilanova Artigas
para determinação da velocidade de propagação de ondas longitudinais obtidas por pulsos
ultrassônicos no concreto que as constitui.

Do ponto de vista exclusivamente do ensaio por ultrassom, ao se avaliarem os oito
principais fatores que influenciam seus resultados, conforme indicado no anexo C
da ABNT NBR 8802 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), três
merecem destaque e carecem de investigação para que se explique a distinção
entre os valores obtidos:
•

“Densidade do concreto, que depende do traço e das condições de concretagem”;

•

“Tipo, densidade e outras características dos agregados”;

•

“Tipo de cimento e grau de hidratação”.
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ACESSIBILIDADE AOS
BENS CULTURAIS:
UM DIREITO HUMANO
FUNDAMENTAL

RESUMO

MIRANDA, MARCOS PAULO DE SOUZA (1); NOVAIS, ANDREA
LANNA MENDES (2)

No nível infraconstitucional, em nosso país, a Lei Federal 10.098/2000, estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, tratando inclusive dos bens
de valor histórico.

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa

A acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais aos bens
integrantes do patrimônio cultural brasileiro integra o direito à memória,
caracterizado como materialmente fundamental porque corresponde à necessidade
individual e coletiva de afirmação e de conhecimento atuais do passado, para formar
a identidade do indivíduo e dos grupos sociais.

Luzia. Rua Advogado Expedito Gabrich, 101Novo Centro - Santa Luzia – MG - CEP: 33031-020
–
mpsm@mpmg.mp.br

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Coordenadoria Estadual de Defesa do
Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais.
Rua Timbiras 2941 Barro Preto. Belo Horizonte – MG. Cep 30140062.
anovais@mpmg.mp.br

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral da
ONU em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução nº 217 – A – III, define que
toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade,
de fruir das artes e de participar do processo cientifico e de seus benefícios.
A Constituição Federal de 1988 buscou assegurar a todos, inclusive aos portadores
de deficiência, em homenagem ao princípio da isonomia, o acesso aos bens culturais
existentes em nosso país, tais como museus, cinemas, bibliotecas, teatros, galerias de
arte, edificações, núcleos históricos, sítios arqueológicos etc.

Promover o acesso universal aos bens integrantes do patrimônio cultural é, portanto,
uma necessidade e deve ser alcançado com cumprimento simultâneo da Lei da
Acessibilidade e as normas que regulamentam o regime jurídico dos bens culturais.
O objetivo deste artigo é descrever as normativas que tratam sobre a necessidade de
adaptação dos bens culturais às normas de acessibilidade, as formas como podem
ser realizadas e as dificuldades encontradas na implementação, com citação de
alguns exemplos bem sucedidos.
Palavras-chave: Direito; Acessibilidade; Patrimônio; Cultural.
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1 - Introdução
Entende-se por acessibilidade a possibilidade e condição de alcance, percepção e
entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliári-
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2 - Normatização
2.1- Nacional e internacional

os, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,

Em âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, procla-

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações ab-

mada pela Assembleia Geral da ONU de 10 de dezembro de 1948 por meio da

ertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana

Resolução nº 217 – A – III, define que toda pessoa tem o direito de participar livre-

como na rural, por qualquer pessoa, inclusive a com deficiência ou mobilidade

mente da vida cultural da comunidade , de fruir das artes e de participar do pro-

reduzida.

cesso cientifico e de seus benefícios.

De acordo com o Ministério do Turismo, a “pessoa com deficiência é a que possui

Ademais, nos termos da Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Defi-

limitação ou incapacidade para o desempenho de algum tipo de atividade.”. Neste

ciência, também editada pela Organização das Nações Unidas[1]:

conceito enquadram-se as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental
As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua
dignidade humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a origem,
natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos
fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica,
antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão normal e
plena quanto possível.

e múltipla (Brasil. Ministério do Turismo, 2006, pg. 14).
Atrelando as condicionantes do espaço à deficiência, há, ainda, as pessoas com
mobilidade reduzida, grupo que abrange um quadro numeroso de cidadãos, pois
se caracteriza por reunir pessoas com dificuldade de movimento permanente ou
temporária e inclui neste grupo os idosos, obesos, gestantes e aqueles que se encontram temporariamente com dificuldade de locomoção devido alguma fratura.
O Censo do ano de 2010 divulgado pelo IBGE aponta que 45,6 milhões de pessoas
declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da
população brasileira. A maior parte delas vive em áreas urbanas.

H o j e ,

considera-se que a acessibilidade não é um tema que interessa somente às pessoas com deficiência e sim a todos pois, em algum momento da vida, qualquer
pessoa pode entrar em estado de dificuldade de locomoção.

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada à legislação brasileira em 2008.
O reconhecimento de um direito fundamental à fruição do patrimônio cultural insere-se na categoria dos chamados “novos direitos humanos”, caracterizada pela
inserção da dimensão humana em áreas onde ela tem sido frequentemente esquecida e na medida em que pode ser invocado contra o Estado e exigido deste,
numa concepção que deixa de lado o indivíduo, para valorizar a própria dignidade
da pessoa humana (SARLET, 2011, pg. 36).

Resolução adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de
1975 - Comitê Social Humanitário e Cultural.
[1]
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A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 5º:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade.
O princípio da fruição coletiva do patrimônio cultural decorre diretamente do art.
215, caput, da Constituição Federal, que dispõe: “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”.
Como os bens culturais são, a toda evidência, “fontes de cultura”, o acesso a eles
deve, como regra, ser assegurado a todos, seja por meio do direito de visita ou do
direito à informação.
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rialmente fundamental porque corresponde à necessidade individual e coletiva
de afirmação e de conhecimento atuais do passado, para formar a identidade do
indivíduo ou dos grupos sociais (DANTAS, 2003, pg.129)
Ademais, consoante leciona José Eduardo Ramos Rodrigues, dentro da regra da
verdadeira igualdade, que consiste em tratar desigualmente os desiguais na razão
de suas desigualdades, o portador de deficiência precisa de assistência especial
do Estado para poder participar efetivamente da vida cultural da sociedade em
que vive (RODRIGUES, 1997, pg 97).
Nesse sentido, como assinalado pela Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal[2], a Constituição: “determinou que o Estado deve empreender todos
os seus esforços para garantir a acessibilidade, para que se promova a igualdade
de todos, em cumprimento aos fundamentos da República, da cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que

A Constituição Federal vigente também estatuiu em seu art. 244 que “ a lei dis-

eles sejam alcançados”.

porá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos

2.2 - Normatização infraconstitucional

de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, § 2º.”
Verifica-se pela conjugação do art. 215, caput, com o 227, § 2º que o legislador constituinte brasileiro quis assegurar a todos, inclusive aos portadores de deficiência,

Em obediência aos comandos constitucionais acima mencionados, a Lei nº 7.853,
de 24.10.1989, dispôs sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, estabelecendo, dentre outras coisas, que:

em homenagem ao princípio da isonomia, o acesso aos bens culturais existentes

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos,
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.

em nosso país, tais como museus, cinemas, bibliotecas, teatros, galerias de arte,
núcleos históricos, sítios arqueológicos etc.
Por isso, o direito de acesso e fruição aos bens culturais constitui-se em direito humano fundamental, na medida em que objetiva garantir uma existência humana
digna e plena.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no “caput” deste artigo, os
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta devem dispensar,

A acessibilidade das pessoas deficientes aos bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro integra também o direito à memória, caracterizado como mate[2]
1238
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no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto desta
lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem
prejuízo de outras, as seguintes medidas:
V - na área das edificações:
a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a
funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam
os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso
destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
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especiais de demanda ao mercado interno, em especial os idosos, os jovens e as
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, pelo reduzida a
programas de descontos e facilitação de deslocamentos, hospedagem e fruição
dos produtos turísticos em geral e campanhas institucionais de promoção (inciso
V).
Por fim, é importante destacar o “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015)
que visa a inclusão social e a cidadania plena e efetiva dos cidadãos e estabelece
nos artigos 42 a 45, o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.

Por seu turno, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras

3 - Particularidades do acesso aos bens culturais

e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção

Tornar os bens culturais acessíveis é eliminar barreiras físicas, sociais, naturais

e reforma de edifícios (de uso privado multifamiliar, uso coletivo e uso misto), nos

ou de comunicação, seja no equipamento e no mobiliário urbano, seja nas edifi-

meios de transporte e de comunicação.

cações, espaços culturais, no transporte público (Prado, 1997, p. 185) ou nos meios de comunicação. É medida indispensável para que os portadores de deficiência

Essa lei, cujas normas gerais se aplicam a todos os entes da Federação, foi regu-

possam ser incluídos no processo de conhecimento de nossa cultura e história.

lamentada pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que, por sua vez, se
reporta a Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

Além disso, facilitar e democratizar o acesso a tais bens faz com que eles se tor-

merecendo destaque a NBR 9050 (Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços

nem reconhecidos e valorizados por uma parcela mais ampla da sociedade, o que

e Equipamentos Urbanos) e a NBR 13994 (Elevadores de Passageiros – Elevadores

legitima de maneira especial a sua conservação, posto que: “o patrimônio ar-

para Transportes de Pessoa Portadora de Deficiência).

quitetônico não sobreviverá a não ser que seja apreciado pelo público e especialmente pelas novas gerações”. Ademais, o uso é a melhor forma de conservação do

Ademais, a Lei Geral do Turismo, Lei nº 11.771/2008 estabeleceu normas sobre a

patrimônio e, portanto, para manter-se em condições de atender às exigências da

Política Nacional do Turismo e dispõe no Artigo 5º, dentre os seus objetivos: “de-

sociedade atual as edificações devem receber adaptações (Ferreira, 2008, p. 288).

mocratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral”.

Desta forma, resta claro que o patrimônio cultural não pode ser tratado como
imutável. Deve se adaptar aos novos tempos, considerando as novas demandas,

O Artigo 6º estabelece que o Plano Nacional de Turismo - PNT será elaborado pelo

ser fruído e apropriado pela comunidade – fundamental para cumprimento da

Ministério do Turismo, ouvidos os segmentos públicos e privados interessados,

sua função social e preservação para as gerações futuras.

inclusive o Conselho Nacional de Turismo, e aprovado pelo Presidente da República, com o intuito de promover, entre outros itens, a incorporação de segmentos
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Entretanto, nem sempre será fácil, na prática, assegurar o integral direito de aces-

Assim, deve-se buscar o cumprimento simultâneo da Lei da Acessibilidade e das

so aos bens culturais, muitas vezes situados em locais de difícil acesso, como (gru-

normas que regulamentam o regime jurídico dos bens culturais, como, por exem-

tas e sítios arqueológicos, v.g.) ou concebidos em uma época em que a acessib-

plo, o Decreto-Lei 25/1937, que trata dos bens tombados; a Lei 3.924/1961, que

ilidade e a inclusão não eram valores reconhecidos pela sociedade (casarões de

trata dos sítios arqueológicos; o Decreto 99.556/1990, que trata das cavidades

vários pavimentos, igrejas situadas em terrenos acidentados, grandes escadarias

naturais subterrâneas, etc.

para vender os desníveis, etc.).
Aliás, a própria Lei 10.098/2000 (Lei da Acessibilidade) estabeleceu textualmente
Além disso, as características tipológicas das edificações integrantes do patrimô-

que: Art. 25. As disposições desta Lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados

nio cultural nacional, como sistemas estruturais, vedações, organização espacial,

bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações

forma, uso e função, apresentam graus variados de flexibilidade às adaptações,

necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens.

sempre necessárias quando falamos em acessibilidade (Ferreira, 2008, p. 288), de
maneira que não existe uma fórmula genérica para se abordar tal temática.

O Decreto 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.048/2000, dispõe em seu art.
30 que: As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na

Como bem ressalta José Antonio Juncà Ubierna (Ubierna, 2008, p. 8):
Analizar el binomio Accesibilidad y Patrimonio no es asunto fácil, sino
complejo; aquí no valen “fórmulas mágicas”, especificaciones concretas
aplicables a todos los casos que se puedan presentar de una forma
automática, no. La aproximación entre Accesibilidad y Patrimonio
requiere una percepción sensible del entorno y de la persona en sus
diversas situaciones, sin rigidez, sin posiciones preconcebidas inflexibles,
sin maximalismos. Trabajar en Accesibilidad y Patrimonio supone,
ante todo, um ejercicio de respeto y de capacidad de escuchar, si se me
permite la expresión, “a la otra parte”.
Com efeito, o desafio é complexo posto que: “as intervenções realizadas em bens
culturais com vistas a sua acessibilidade não podem chegar a ponto de causar muti-

promoção da acessibilidade a todos aos bens culturais imóveis devem estar de acordo
com o que estabelece a Instrução Normativa nº 1 do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 2003.
Esta Instrução Normativa do IPHAN, que por força do contido na Lei 10.048/2000
(norma geral sobre acessibilidade) e no art. 30 do Decreto 5.296/2004, aplica-se
também aos bens acautelados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios (CF/88,
art. 24, § 1o.), estabelece diretrizes, critérios e recomendações gerais para a promoção das devidas condições de acessibilidade aos bens culturais. Trata de forma genérica sobre o assunto, estabelecendo algumas diretrizes básicas, mas não
aprofunda muito, pois cada caso é um caso e deve ser estudado individualmente.
São diretrizes de intervenção estabelecidas pela Instrução Normativa:

lação ou descaracterização gravosa ao testemunho histórico que a proteção do bem
cultural visa garantir”[3], sob pena de caracterização de ilícito em âmbito cível, administrativo e mesmo criminal .
[4]

1.

As soluções adotadas para a eliminação, redução ou superação de barreiras
na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis devem compatibilizar-se com a sua preservação e, em cada caso específico, assegurar condições

http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/institucional/grupos-de-trabalho/patrimonio/documentos-docs/
acessibilidade_a_bens_culturais.pdf
[3]
[4]
1242

de acesso, de trânsito, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização
desses bens e a compreensão de seus acervos para todo o público.

Vide art. 17 do DL 25/1937 e arts. 62 e 63 da Lei 9.605/1998.
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As intervenções poderão ser promovidas através de modificações espaciais e

tribuir não só com a preservação do patrimônio mas também com a qualidade da

estruturais; pela incorporação de dispositivos, sistemas e redes de informáti-

performance das pessoas com restrições nestes locais;

ca; bem como pela utilização de ajudas técnicas e sinalizações específicas, de

3.

forma a assegurar a acessibilidade plena sempre que possível, devendo ser

d) escolher soluções que promovam o máximo de acessibilidade ao mesmo tem-

legíveis como adições do tempo presente, em harmonia com o conjunto.

po em que ofereçam um impacto mínimo no patrimônio histórico;

Cada intervenção deve ser considerada como um caso específico, avalian-

e) na escolha de adaptações que poderão danificar ou destruir os valores patri-

do-se as possibilidades de adoção de soluções em acessibilidade frente às

moniais, estas não deverão ser realizadas, devendo ser resguardada a integridade

limitações inerentes à preservação do bem cultural imóvel em questão.

cultural do bem, porém, sendo oferecidas outras formas de conhecimento e/ou
visitação;

4.

O limite para a adoção de soluções em acessibilidade decorrerá da avaliação
sobre a possibilidade de comprometimento do valor testemunhal e da integ-

f) discutir com as comunidades a importância da realização de ações para pro-

ridade estrutural resultantes.

mover a acessibilidade, levando em consideração sua vivência local, seus anseios
e suas expectativas;

Ao pensar em adaptações nos bens de valor cultural torna-se imprescindível conhecer e respeitar as recomendações das teorias do restauro e das cartas patrimo-

g) a promoção de acessibilidade nos sítios históricos exigirá um trabalho multi-

niais que são bases teóricas referentes à atuação de profissionais e instituições da

disciplinar, incluindo profissionais do patrimônio histórico, da acessibilidade e os

área de conservação e preservação do patrimônio. Constituem a referência mun-

próprios usuários, devido à complexidade dos problemas a serem resolvidos.

dial para que os países adotem métodos e ações convergentes para a proteção e
conservação do patrimônio.

Além destes aspectos, deve-se considerar, especialmente, os seguintes princípios:

Em âmbito doutrinário, de acordo com Melissa Gerente e Vera Ely, é recomenda-

1.

originais.

do, antes de qualquer intervenção (Gerente, 2011, pg. 04):
a) identificar os valores patrimoniais, definindo seus elementos importantes (ma-

Autenticidade = preservar e reaproveitar, sempre que possível, os elementos

2.

Distinguibilidade = as novas inserções devem se diferenciar das antigas, seja
por mudanças (sutis) na textura, tonalidade, material ou até mesmo alguma

teriais, formas, localização, configuração espacial, usos e significados), de modo

forma textual de informação.

que a identidade cultural seja resguardada;
b) definir os elementos a serem mantidos ou conservados;

3.

Diálogo = As intervenções devem dialogar com o conjunto pré-existente

c) realizar planos de intervenção com adaptações que sejam reversíveis a curto

4.

Coadjuvância = A intervenção não deve chamar atenção para si, mas sim valo-

prazo, devido ao surgimento crescente de novas técnicas de restauração e adap-

rizar aquilo que é autêntico. Deve ser o mais discreta possível.

tação, principalmente com a descoberta de novos materiais, que venham a con-
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Documentação = Descrever e documentar toda a obra de intervenção com

o percurso necessário para o acesso ao espaço de destino, tanto em seu exterior

textos e fotos como memória para arquivo e referência para intervenções fu-

como em seu interior. A rota acessível possibilita a experiência do cidadão por

turas.

completo, incorporando vários sentidos na vivência do espaço.

Basicamente, a acessibilidade a edificações pode ser alcançada com acessos atra-

Com efeito, nos casos de áreas ou elementos onde não seja possível promover a

vés de rampas ou equipamentos eletromecânicos (plataformas elevatórias de per-

adaptação do bem cultural para torná-lo acessível ou visitável, deve-se garantir o

curso vertical ou inclinado e elevadores); estacionamento ou garagens reservados

acesso por meio de informação visual, auditiva ou tátil das áreas ou dos elemen-

e de acordo com as normas; circulação interna acessível; escadas com corrimão,

tos cuja adaptação seja impraticável. No caso de sítios considerados inacessíveis

com condições mínimas de segurança e conforto, associadas a rampas ou equipa-

ou com visitação restrita, devem ser oferecidos mapas, maquetes, peças de acer-

mentos de transporte vertical; sanitários adaptados; mobiliário adequado; piso

vo originais ou suas cópias, sempre proporcionando a possibilidade de serem to-

tátil de alerta e direcional; utilização de materiais de acabamento adequados (FER-

cados para compreensão tátil (Ferreira, 2008).

REIRA, 2008).
Ou seja, quando não for possível adequar o meio físico para garantir o direito à
Além da acessibilidade física às edificações, é necessário que espaços culturais

acessibilidade como parte do processo de inclusão social da pessoa com deficiên-

como museus, arquivos e bibliotecas forneçam, a seus usuários, informações so-

cia, deverão ser adotadas medidas alternativas de acesso à informação e com-

bre a visitação e acervo de forma a permitir que a pessoa com deficiência possa

preensão a respeito do bem cultural.

usufruir daquele espaço com autonomia e segurança, o que pode ser alcançado com ambientes bem iluminados, organizados, desobstruídos, com contraste

Quanto ao acervo de museus, galerias de arte etc., poderão ser providenciadas

de cor ou tonalidade que facilitam o acesso de pessoas com deficiência visual;

réplicas que permitam o toque, facilitando o seu entendimento e compreensão

informação tátil; informação sonora; sinalização visual e distribuição de material

pelos deficientes visuais.

informativo.
Também é necessário promover acessibilidade à cidade onde estão localizadas as
edificações históricas e espaços culturais, seja ela um sítio histórico ou não. Mobilidade urbana e acessibilidade são conceitos que estão vinculados, uma vez que

4 – Estudos de Caso
4.1 – Pirenópolis – GO

a mobilidade na cidade permite o deslocamento e a circulação, já a acessibilidade

Casarões, ruas e igrejas de arquitetura colonial compõem o conjunto arquitetôni-

possibilita o pleno alcance dos espaços públicos e privados nas cidades, seja a pé,

co, urbanístico, paisagístico e histórico de Pirenópolis, tombado pelo Iphan, em

por meio de veículo, ou qualquer outra forma de transporte.

1990. A cidade reúne um dos mais ricos acervos patrimoniais do Brasil Central e se

Torna-se necessário, para isso, a adaptação dos veículos de transporte coletivo e a
previsão de rotas acessíveis nos núcleos urbanos, com previsão de estacionamen-

manteve como testemunho vivo dos primeiros tempos da ocupação do território
goiano.

tos privativos, calçadas rebaixadas, alargamento de calçadas, faixas de travessia
de pedestres, rampas, corredores, pisos, escadas e elevadores, portanto, é todo
1246
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Em 2000 foi realizada uma experiência intitulada “Pirenópolis sem barreiras, pat-

Anos depois, foi realizada a obra de embutimento da fiação elétrica e dos hi-

rimônio para todos”, fruto da iniciativa da Sociedade de Amigos de Pirenópolis e

drômetros, em alguns trechos do Centro Histórico.

Prefeitura Municipal, com recursos da Coordenadoria Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE. O objetivo do projeto foi “promov-

O projeto teve boa repercussão na comunidade local. Estimulou que alguns pro-

er adequações na estrutura urbana da cidade, no sentido de garantir a todos e,

prietários de edificações destinadas ao comércio e serviços realizassem pequenas

particularmente, às pessoas com exigências locomotoras especiais, o acesso irres-

intervenções para eliminação de degraus e construção de rampas de acesso. No

trito, independente, seguro e confortável aos logradouros do perímetro de preser-

entanto, não conseguiu estruturar na sociedade, ou na prefeitura, organismos

vação histórica e espaços que abriguem equipamentos de importância relevante

que pudessem dar continuidade aos trabalhos, cuidando tanto das etapas sub-

no cotidiano da cidade” (Soares, 2003, p.116).

sequentes de adaptação da cidade quanto da manutenção do que foi executado.
Do ponto de vista da acessibilidade, a intervenção contribuiu para melhoria do

O projeto teve como princípio metodológico a participação da comunidade no

ambiente construído, tornando alguns espaços urbanos acessíveis, assim como

processo de discussão dos problemas e de alternativas, que culminaram com as

os principais edifícios públicos.

propostas de intervenção. Para isso, foram realizadas ações como: um seminário
de formação; articulação com o escritório técnico do IPHAN e com organizações de
pessoas com deficiências; parcerias com os governos federal e do estado, concessionárias locais de serviços públicos e com o Ministério Público; além do estímulo
à criação de associação de pessoas com deficiências.
Para balizar as intervenções físicas, o projeto definiu quatro percursos (rotas
acessíveis): os roteiros históricoS, de serviços, do lazer e bairro-centro. Este último
não foi executado, mas demonstra que havia a preocupação em resolver problemas de acessibilidade entre o Centro Histórico e seus bairros.
As principais intervenções foram: alargamento e eliminação de degraus nas calçadas; construção de passarelas de pedestres na travessia de ruas (passagem em
nível, com dois metros de largura); criação de rampas de acesso a edifícios públicos, sinalização de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. A

Figura 01 – Imagem da rota acessível no centro histórico de Pirenópolis. Fonte: http://www.

especificação dos materiais procurou não alterar as características existentes e foi

agitapirenopolis.com.br/pirenopolis-oferece-turismo-com-acessibilidade-21145

mantida a pedra de Pirenópolis, já utilizada na pavimentação de calçadas e ruas e
encontrada com facilidade na região.

1248

1249

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

4.2 – Gironella (Espanha)
O centro histórico de Gironella (Espanha) encontra-se implantado no topo de uma
colina na margem direita do rio Llobregat. No local, localiza-se o castelo medieval
cuja muralha foi declarada Bem Cultural de Interesse Nacional. O desnível de vinte
metros gerou uma fratura social e com o passar dos anos, o centro histórico sofreu um processo de despovoamento devido às dificuldades de acesso. As estreitas
ruas escalonadas que levam à praça local supõem um grande esforço para as pessoas, especialmente aos idosos e deficientes.
A proposta consiste na inserção de um novo acesso ao núcleo antigo da cidade
para potencializar a conectividade urbana entre suas partes, dinamizando o uso
do centro histórico e evitando a exclusão social.

Figuras 03 e 04 - Imagens do elevador na paisagem urbana de Gironella. Fonte: https://
www.archdaily.com.br/br/782562/novo-acesso-ao-centro-historico-de-gironella-carlesenrich/56412f94e58ecedc5d00003e-new-access-to-gironellas-historic-center-carles-enrich-photo

A proposta pretende integrar-se de forma respeitosa a uma nova camada na
memória histórica do local, propondo a instalação de um elevador localizado em
um ponto estratégico do caminho de Cal Metre por onde, antigamente, acessava-se as colônias têxteis. Além de favorecer o acesso ao centro histórico, a intervenção favorecerá a recuperação e o uso que essa antiga paisagem fluvial outrora teve, oferecendo continuidade urbana com o espaço público da praça da vila.
O elevador possui estrutura de aço, vedação tijolos cerâmicos vazados e vidro nas
extremidades. A proposta dialoga e respeita as pré-existências e potencializa o
uso do centro histórico a partir da facilitação do acesso.
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4.3 – Portinari na ponta dos dedos
Como parte de suas atividades para a 15ª edição da Semana de Museu promovida
pelo IBRAM em 2017, a Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte, lançou três peças
multissensoriais que traduzem o clássico painel “Civilização Mineira”, de Candido
Portinari, ao público com deficiência visual parcial ou total.
A obra em exposição permanente no hall de entrada da Casa Fiat de Cultura,
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Há uma outra peça reproduzindo a montagem do painel, com as 12 placas em
escala, que podem ser retiradas e encaixadas, estimulando a percepção tátil do
baixo relevo, que traz as principais linhas do desenho. A terceira peça atraiu a
maior parte das atenções no lançamento do serviço, porque, além do baixo relevo que reproduz as linhas essenciais da obra, ela traz sete camadas de madeira
sobrepostas, que também podem ser livremente manipuladas e encaixadas, permitindo a percepção de diversos planos da composição da paisagem e oferecendo
uma solução para experimentar a perspectiva da obra sem usar a visão.

é composta por 12 placas de madeira e tem 2,34 metros de altura por 8,14 de
comprimento. Para representá-la às pessoas com deficiência visual, as três peças
foram produzidas também em madeira, em escala gráfica reduzida, num tamanho aproximadamente 180 vezes menor. Tudo feito em parceria com o Fab Lab
do ISVOR, a Universidade Corporativa da FCA, numa máquina a laser que esculpe
as peças com precisão. A máquina cortou a madeira e também fez baixos relevos, que auxiliam a percepção tátil dos detalhes da pintura, como os contornos
de igrejas, pessoas e fios de postes de luz. As peças ampliam a acessibilidade da
obra ao materializá-la para a percepção tátil e com isso estender ao público com
deficiência visual os conceitos da composição do quadro, que é a maior obra de
Portinari em Minas Gerais.
A inovação foi uma proposta do Núcleo de Acessibilidade da Casa Fiat de Cultura e
passa a ser oferecida de forma permanente a todos os interessados, com ou sem
deficiência visual. Profissionais da instituição ficam à disposição para mediar as
percepções.
A peça feita para o público com deficiência visual parcial realça a composição de
cores da tela original, que tem predomínio de tons azuis e laranjas e suas variações
e combinações. Nela, as cores da tela aparecem supersaturadas, permitindo que o

Figura 05 – Projeto Portinari na ponta dos dedos. Fonte: https://projetodraft.com/portinari-naponta-dos-dedos-tornando-a-arte-visivel-para-quem-nao-enxerga/

visitante possa visualizar as intenções do artista. Pessoas com visão normal também podem utilizar a peça para facilitar a compreensão de como as cores dialogam na obra.
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e pessoas com mobilidade reduzida em homenagem ao princípio da isono-

6.

nem reconhecidos e valorizados por uma parcela mais ampla da sociedade, o

7.

materialmente fundamental porque corresponde à necessidade individual e
coletiva de afirmação e de conhecimento atuais do passado, para formar a
identidade do indivíduo ou dos grupos sociais.
4.

Além da acessibilidade física às edificações, é necessário que espaços culturais
sobre a visitação e acervo de forma a permitir que a pessoa com deficiência
possa usufruir daquele espaço com autonomia e segurança.

8.

Também é necessário promover acessibilidade à cidade, prevendo adaptação
dos veículos de transporte coletivo e rotas acessíveis nos núcleos urbanos,
para possibilitar a experiência do cidadão por completo, incorporando vários
sentidos na vivência do espaço.

A acessibilidade das pessoas deficientes aos bens integrantes do patrimônio
cultural brasileiro integra também o direito à memória, caracterizado como

Ao pensar em adaptações nos bens de valor cultural torna-se imprescindível

como museus, arquivos e bibliotecas forneçam, a seus usuários, informações

que legitima de maneira especial a sua conservação.
3.

BRASIL

patrimoniais.

discriminatório.
Facilitar e democratizar o acesso aos bens culturais faz com que eles se tor-

/

conhecer e respeitar as recomendações das teorias do restauro e das cartas

mia, que preconiza a exigência de tratamento igualitário e veda o tratamento
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O direito de acesso e fruição ao patrimônio cultural tem natureza de direito
humano fundamental e deve ser assegurado a todos, inclusive aos deficientes

BELO HORIZONTE

9.

Quando não for possível adequar o meio físico para garantir o direito à acessibilidade como parte do processo de inclusão social da pessoa com deficiência,
deverão ser adotadas medidas alternativas de acesso à informação e compreensão a respeito do bem cultural.

Nos termos da normatização vigente, a acessibilidade deve ser garantida à
pessoa com deficiência (permanente ou temporária) física, visual, auditiva,
mental e múltipla; e àqueles com mobilidade reduzida, tais como idosos, obesos e gestantes.

5.

As intervenções realizadas em bens culturais com vistas a sua acessibilidade
não podem chegar a ponto de causar mutilação ou descaracterização gravosa ao testemunho que a proteção do bem cultural visa garantir, sob pena de
caracterização de ilícito. Assim, deve-se buscar o cumprimento simultâneo da
Lei da Acessibilidade e das normas que regulamentam o regime jurídico dos
bens culturais.
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Introdução
Os Revivalismos são uma característica marcante da arquitetura ocidental ao longo do Século XIX, surgidos tanto a partir de um interesse na arquitetura produzida no passado, quanto do avanço de técnicas de arqueologia, que permitiram a
realização de cópias idênticas de edifícios antigos. Em muitas situações, alguns
Revivalismos passaram a ser vistos como o fruto de uma arquitetura de caráter
nacional, como, por exemplo, foi o caso do Neogótico na França e do Neomanuelino em Portugal.
No Brasil, os primeiros movimentos em busca de uma arquitetura nacional, inspirada no seu próprio passado, remontam aos anos 1910, mais precisamente 1914,
com a campanha de valorização da produção arquitetônica brasileira iniciada pelo
arquiteto português, radicado no Brasil, Ricardo Severo. Tal campanha resultou na
produção de um arquitetura que ficou, posteriormente, conhecida como Neocolonial e a sua popularização se deu a partir de década seguinte, em muito, graças
à ação do médico e historiador da arte José Marianno Filho. Naquele momento, onde os ânimos nacionalistas estavam bastante acesos, em parte, graças às
comemorações do centenário de independência do país, parte da intelectualidade
brasileira via no Neocolonial a manifestação de um estilo arquitetônico verdadeiramente nacional.
Aqueles anos de 1920 foram, no Recife, um momento de estrema agitação e disputas entre grupos de intelectuais. Alguns anos antes, a cidade havia passado por
uma grande reforma urbana na região portuária, iniciada em 1909, que acarretou
na demolição de quase todas as construções do seu núcleo inicial, o Bairro do
Recife. Tais transformações repercutiram na década seguinte, quando o Recife
foi palco de um rico debate entre grupos de intelectuais sendo um deles, o dos
Regionalistas, defensor dos valores e características de uma, chamada, arquitetura tradicional brasileira. Esses intelectuais viam com bons olhos o movimento
iniciado por Ricardo Severo e propagandeado por Marianno Filho e, consequente-
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mente, apoiavam e incentivam a construção de edificações Neocoloniais em Per-

clusive os mais exóticos, o que acarretou no surgimento de construções Neogóti-

nambuco.

cas, Neomouriscas ou Neoegípcias, dentre muitas outras. Muito popular ao longo
do Século XIX, no período de formação dos Estados Nacionais, os Revivalismos, na

Embora a cidade ainda guarde um conjunto significativo de edificações

maioria dos casos, assumiram um caráter nacionalista, uma vez que buscavam

representativas do Movimento Neocolonial, distribuído tanto nas áreas centrais,

valorizar um determinado momento da história da arquitetura, supostamente,

quanto naquelas de subúrbio que se consolidaram no fim do século XIX e início do

representativo do período de formação da Nação.

XX, como os bairros do Derby, das Graças e da Madalena, esse conjunto de edificações, até então, ainda é pouco conhecido e estudado. Portadoras de um espírito

No continente americano, eles chegaram ainda no Século XIX, na mesma leva

de época e produzidas por arquitetos com uma produção significativa em Per-

que popularizou o Ecletismo e o gosto Beaux-Arts, importando modelos e estilos

nambuco, como Giácomo Palumbo e Heitor Maia Filho, por falta de um reconheci-

europeus sem se preocupar, num primeiro momento, com as características da

mento do seu valor no tempo devido, muitas dessas edificações foram destruídas

arquitetura local e, em muitas situações, substituindo os padrões construtivos

ou descaracterizadas e hoje só podem ser conhecidas através de plantas e fotos

tracionais dessas localidades. Segundo Benedict Anderson (Anderson, 2008), o

de arquivos. O objetivo desse antigo é, portanto, identificar a trajetória da chega-

Século XIX foi um período favorável para o desenvolvimento de sentimentos na-

da das ideias do Movimento Neocolonial em Pernambuco e a sua recepção pela

cionalistas na América Latina, acentuados, no início do Século XX, com as comem-

intelectualidade local, ao mesmo em que identifica algumas das edificações mais

orações dos centenários das independências desses países. Tal sentimento fez,

representativas do Movimento na cidade do Recife, não só as ainda existentes,

também, com que arquitetos desses países buscassem criar um estilo que lhes

bem como algumas das já demolidas e descaracterizadas.

fosse próprio, favorecendo o desenvolvimento das estéticas revivalistas próprias

Revivalismo e o Neocolonial no Brasil

da arquitetura do Novo Mundo.
No Brasil, os edifícios que buscaram se inspirar na arquitetura já produzida no país,

O Revivalismo na arquitetura é um movimento, ou tendência, que busca resgatar

para se inventar uma arquitetura nacional, utilizando referências historicistas lo-

em novas construções os elementos característicos abstraídos de obras antigas,

cais e se apropriando de um vocabulário arquitetônico pré-existente, começaram

sendo o gosto pessoal um grande determinante na escolha dessas referências

a ser construídos a partir da década de 1910, em cidades como São Paulo e Rio de

de passado utilizadas. Segundo Luciano Patetta (Patetta, 1977), o surgimento dos

Janeiro. Foi o começo de uma campanha de valorização da arquitetura tradicion-

Revivals está diretamente relacionado ao crescimento do interesse pela história da

al brasileira que ficou conhecida como Movimento Neocolonial. Segundo Carlos

arquitetura, à mudança na relação que se tinha entre o passado e o presente e a

Kessel,

uma intenção de se criar um estilo nacional, independente de uma tradição clássica, sendo, ao mesmo tempo, tanto uma experiência no campo das artes quanto
uma redescoberta romântica, evasão e tentativa de se apropriar da história, que
se ilude sobre a passagem do tempo e se coloca a margem de transformações. Na
produção Revivalista, não há limite para a utilização de referências historicistas
nas novas construções e todos os estilos em voga no passado eram permitidos, in-

1262

A produção construída do neocolonial ganhou visibilidade a partir da
Exposição Comemorativa do Centenário da Independência, realizada
em 1922 no Rio de Janeiro. Vários pavilhões foram erguidos de acordo
com os cânones do estilo, que logo seria adaptado a igrejas, escolas e
residências e conquistaria posições por meio de concursos públicos de
projetos que buscavam, sob a inspiração de José Marianno, recuperar
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igrejas barrocas de Minas (Kessel, 1999, p.65).
A Exposição de 1922 foi a grande responsável por apresentar, de forma mais contundente, a estética neocolonial para o restante do país. O apreço pelos ornamentos e elementos arquitetônicos característicos das igrejas barrocas e da arquitetura civil do período colonial passaram, a partir de então, a fazer parte de
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estudos sobre a arquitetura produzida no país entre os séculos XVI e XVIII e estão
atreladas a emergência das primeiras iniciativas de preservação de um patrimônio
arquitetônico nacional, sendo o Movimento Neocolonial a primeira iniciativa, em
arquitetura, de valorização das raízes brasileiras e de busca de uma identidade nacional (Pinheiro, 2012, p.16). Foi também nesse mesmo período que o Neocolonial foi
abraçado pelo Estado, que o adotou em diversas construções oficiais.

um repertório estilístico que foi usado nas mais variadas construções. Antes disso,

A partir da década seguinte, no entanto, intelectuais e artistas modernistas, se

porém, as bases para a emergência do Movimento Neocolonial já haviam sido

apropriando do olhar passadista[1] que eles mesmos criticaram na década anterior,

lançadas na década anterior, em São Paulo, com a campanha iniciada pelo en-

adotaram o período colonial como o detentor da verdadeira brasilidade, ao mes-

genheiro, arquiteto, arqueólogo e escritor português Ricardo Severo, que havia se

mo tempo em que passaram a ocupar um lugar destacado na política nacional.

exilado no Brasil desde 1909.

Com a proteção do governo Getúlio Vargas, essas figuras tiveram uma influência

Muitos autores adotam o ano de 1914 como o começo do Movimento, uma vez
que foi quando Severo deu início a uma campanha que buscava debater a modernização da arquitetura no Brasil a partir da valorização da produção arquitetônica oriunda do período colonial, a que ele chamava de tradicional. Foi a partir da
conferência A Arte Tradicional no Brasil, realizada naquele ano na Sociedade de
Cultura Artística de São Paulo, que Severo passou a defender a valorização da arte
tradicional como manifestação de nacionalidade e como elemento de constituição de
uma arte brasileira (Segawa, 2002, p.35). Para ele, a produção colonial brasileira de

considerável e definidora na determinação da identidade cultural brasileira e, com
o fim do primeiro regime de Vargas, consolidaram, definitivamente, o poder moral e político para moldar o debate nacional acerca das artes, da arquitetura e das
letras. A arquitetura moderna, até então rechaçada pelos mais conservadores e
vista como comunista, feia e de caráter não-nacional, deu um grande salto nesse
período, justamente por causa do apoio recebido do poder público, enquanto
isso, o Neocolonial passou a ser apenas tolerado, juntamente com as outras manifestações.

raízes lusitanas seria o verdadeiro estilo nacional, em contraposição ao Ecletismo

Rechaçadas pela crítica arquitetônica a partir dos anos 1930, as construções Neo-

e aos outros Revivalismos da época, estranhos à tradição arquitetônica brasileira.

coloniais chegando a ser chamadas por Lucio Costa de elaborada cenografia e falso

Na década de 1920, essa campanha é abraçada pelo médico e historiador da arte
José Marianno Filho, que se identificou fortemente com ela nos anos seguintes,
tendo um papel destacado na disseminação e consolidação do Movimento Neocolonial por todo o país. Marianno Filho buscou aproximar os arquitetos brasileiros de um repertório arquitetônico ligado ao período colonial e, com o intuito de
reunir imagens dessas edificações, chegou a patrocinar, em 1924, as viagens de
Lúcio Costa, Nereu Sampaio e Nestor de Figueiredo para as cidades mineiras de
Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, Diamantina e Mariana. Eram ações que,
em paralelo a diversas outras, estimularam o interesse e motivaram os primeiros
1264

testemunho, exemplo de como uma casa brasileira nunca foi (Costa apud Pessôa,
2004, p.283), ficando essa produção numa posição de ostracismo na historiografia da arquitetura brasileira durante muito tempo, o mesmo sofrido, e já superado, pelo Ecletismo. Tal desprezo por essas edificações foi o mesmo que causou a
demolição daquela que foi, talvez, a residência mais emblemática produzida pelo
Movimento: o Solar Monjope, localizado nas proximidades do Jardim Botânico,
Na década de 1920, os articuladores do Modernismo chamavam, pejorativamente,
de passadistas os intelectuais preocupados com a valorização das linguagens artísticas já
produzidas no país.
[1]
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boas, na sua repousada brancura de cal. Faz sentir quatrocentos anos
de vida pernambucana - social e econômica (Freyre, 1923).

residência de José Marianno Filho, assim como muitas outras construções reprea sua importância inserida na historiografia da arquitetura brasileira. Embora, em
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no Rio de Janeiro. A casa-manifesto do Neocolonial, construída em 1923 para ser a
sentativas do Movimento, distribuídas por todo o país, se foram antes que tivessem
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A valorização do Neocolonial fica bastante clara nesse e em outros artigos de jornal escritos por Freyre, que abominava o Ecletismo e acreditava que os novos
edifícios

Paulo, capitais de importância regional, como o Recife, deixaram de lado estudos
sobre essa produção privilegiando outros tempos da sua arquitetura.

O Neocolonial no Recife
Abraçado, desde o seu surgimento, por uma intelectualidade local e pelo próprio
governo estadual, a popularização do estilo Neocolonial na arquitetura recifense
se deu concomitante com o resto do país. Ainda no início da década de 1920, Pernambuco pôde presenciar a construção das primeiras edificações no estilo, como a
casa do industrial Othon Bezerra de Mello, localizada na Avenida Rui Barbosa, 471,
projetada pelo arquiteto Giácomo Palumbo, em 1922, o mesmo da Exposição Internacional no Rio de Janeiro, que lançou a estética neocolonial para todo o país. O
projeto, tratou-se de uma reforma em um edifício pré-existente, datado do Século
XIX, que objetivou dar ao imóvel tanto uma nova feição, extremamente moderna
para a época, quanto atender aos novos padrões de higiene e sanidade. Mesmo
tendo conservado boa parte da volumetria pré-existente, o projeto de Palumbo
trouxe diversos novos elementos, como os terraços, que além de aumentar a área
construída daquela antiga chácara suburbana, a conferiram uma nova roupagem,
sendo também o suporte dos ornamentos neocoloniais que caracterizam a edificação até hoje. Gilberto Freyre no artigo 24, publicado em 30 de setembro de
1923 do Diario de Pernambuco, ressaltou os valores da sóbria arquitetura colonial
brasileira e, referindo-se a essa construção específica, destacou
A casa colonial[2] do meu amigo Sr. Othon Bezerra de Mello é outra casa
assim: tem caráter. Recorda essas nossas casas de engenho, vastas e
[2]
1266

Naquele momento, a estética Neocolonial era conhecida apenas por colonial.

Residência de Othon Bezerra de Mello, Avenida Rui Barbosa, 471.
Acervo pessoal.

deveriam explorar características locais e serem construídos inspirados na arquitetura tradicional brasileira. Assinando com o pseudônimo de Jorge Rialto,
Gilberto criticou o ecletismo, chamando-o de extravagante furor imitativo (Rialto,
1929), e defendeu que a arquitetura fosse mais adaptada aos trópicos e relacio-
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Graças, afirma que ela era o mais lindo dos “coloniais” em construção no Recife (Pas-

da popularização do Ecletismo, que após a reforma da região portuária se fez cada
vez mais presente na cidade. As críticas feitas por Freyre vieram se juntar às de
Anníbal Fernandes, que, bem antes, já criticava a não valorização das tradições
locais e a popularização do Ecletismo no estado.
(...) eu me refiro a maré montante do “pastiche”, do “chiqué”, do
francesismo, do artificialismo, da imitação, na arte, no romance, no
conto, na estética, em todas as manifestações do espírito humano; no
desprezo à nossa tradição, às nossas lendas, à nossa paisagem, à nossa
vida, para estar com os olhos fitos em Paris, em falar de Paris, num
“ratacuerismo”[3] (sic) idiota, no meio dessa imensa natureza onde há
tanta coisa inédita e forte e heroica e formidável (Fernandes, 1920a).

açucareira, à escravidão, ao latifúndio, a um Nordeste de sobrados azulejados,
casas-grandes e mocambos. Ao longo de diversos textos das décadas de 1920 e
1930, Freyre criticou duramente a arquitetura produzida no Recife naqueles anos
estivesse impregnada de um espírito regional e relacionada a uma tradição local,
promovendo uma valorização das construções antigas nos novos edifícios, tal qual
defendia o Movimento Neocolonial.
O Recife (...) vai se achando entre as cidades mais inexpressivas da
República, com o ricaços morando em palacetes normandos e chalés
suíços, com igrejas velhas do tempo da colônia transformadas em
igrejas góticas, com as ruas e os parques sombreados de fico benjamim
e de eucalipto ou enfeitadas de vitória-régia do Amazonas. Despareceu
do Recife todo um sentimento de expressão regional que ter como
poucas cidades na América. A sub-região cujas casas-grandes, cujos
sobrados de azulejo, cujos casarões amarelos, azuis, verdes, vermelhos –
todos tão corajosos de sua cor – a marcenaria dos mulatos de engenho
ou aprendizes de franceses e alemães do Recife encheu de bancos de
vinhático tão bonitos, de cômodas tão nobres de conduru, de sofás
enfeitados de cajus e maracujás, de santuários e de mobílias inteiras de
jacarandá, é hoje uma das mais pobres de cor, de jacarandá, de azulejo.
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Ele acreditava que Recife havia perdido sua arquitetura característica em função

O passado que Gilberto Freyre pretendia valorizar estava ligado à monocultura

e, a fim de proteger uma identidade regional, defendeu que a nova arquitetura

/

Sem arquitetura característica ou, simplesmente, de acordo com as
condições regionais de clima. Sem mobiliário sólido e feito com as boas
madeiras da terra (Freyre, 1951, p.258-259).

re, comentando uma nova construção na Rua Cardeal Arcoverde, no bairro das

O Nordeste do massapê é ainda o mais brasileiro pelo tipo tradicional
de casa-grande e de sobrado de azulejo e pelo de casa de palha ou
de mocambo, que aqui se desenvolveram de originais portugueses ou
africanos e indígenas e que constituem material de primeira ordem
e uma riqueza de sugestões e de inspirações para uma arquitetura
verdadeiramente brasileira, ou, pelo menos, regional [destaque nosso]
(Freyre, 1951, p.44).
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nada às tradições locais. Raul dos Passos, outro pseudônimo adotado por Frey-

sos, 1929). Já no livro Nordeste, de 1937, ele afirma que
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Anníbal tinha uma clara posição contrária à arquitetura eclética, que se espalhava
pela cidade, pontuado sobre o seu caráter duvidoso em diversos outros textos.
Ele acreditava que se deveria buscar na arquitetura, assim como nas outras artes,
uma identidade nacional que se alimentasse do passado e, em mais de uma ocasião, defendeu a arquitetura Neocolonial.
Na Paulicéia, o renascimento arquitetônico guiado pelo sr. Ricardo
Severo e uma plêiade de distintos construtores, vai encontrando entre
os intelectuais e alguns capitalistas esclarecidos o mais promissor
acolhimento. Trata-se de criar para nós o nosso tipo de habitação,
como o possuem o espanhol, o francês, o alemão, o inglês e o
escandinavo, e libertar-nos daquela imitação bárbara que se derrama,
vencedoramente, pelo contágio, através do país inteiro (Fernandes,
1920b)

Definição comumente utilizada no século XIX, o Rastaquouère seria uma figura
exótica e conhecida por ostentar um luxo de gosto duvidoso.
[3]
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A defesa do Movimento Neocolonial era feita não só por Anníbal e Gilberto, mas

Amaury de Medeiros, então Diretor Geral de Saúde e Assistência do Estado, en-

também por outros intelectuais ligados à causa Regionalista como o professor da

tusiasmado com as ideias de Figueiredo, chegou a defender uma prática que já

Faculdade de Direito Odilon Nestor e o médico sanitarista Amaury de Medeiros.

vinha adotando nas construções levadas a cabo pela Diretoria de Saúde e As-

Insatisfeitos com a arquitetura vigente, influenciada pelo Ecletismo, os intelectuais

sistência de Pernambuco: a adoção do estilo colonial nos edifícios construídos pelo

regionalistas passaram a promover discussões em busca da renovação da arquite-

poder público. Gilberto Freyre destacou, um ano antes do Congresso, as ações de

tura local. Guilah Naslavsky, ao estudar a modernização da arquitetura no Recife

Medeiros em prol da arquitetura Neocolonial no artigo Reação do bom gosto, onde

naquele período, defende que

afirma que aquelas eram iniciativas de claro bom gosto além de virem animando a

As ideias de valorização de nossas raízes, nossa cultura e nosso passado
circulam nos meios intelectuais e artísticos. A valorização de nossa
arquitetura no período colonial, fruto de uma série de debates sobre
nosso patrimônio arquitetônico e sobre a riqueza de nossas igrejas, gera
polêmicas em torno da preservação desses monumentos históricos. A
de nosso patrimônio histórico e artístico se manifesta em reportagens,
ilustrações, desenhos em bico-de-pena publicados em revistas e
periódicos no final dos anos 20 (Naslavsky, 1998, p.71).
Para os Regionalistas, o passado deveria ser a grande fonte de onde se abasteceria
a moderna produção arquitetônica brasileira, tema discutido durante o 1º Congresso Regionalista do Nordeste, realizado no Recife, em 1926. No programa-convite do
evento, assinado por Odilon Nestor e Gilberto Freyre, o encontro é apresentado
como uma grande afirmação das aspirações regionalistas, cuja índole e orientação devem ser definidas pela convergência dos melhores elementos intelectuais do Nordeste.
Os debates do Congresso, dos quais participaram intelectuais das mais diversas
áreas, giravam em torno da identidade regional, abordando temas como literatura, cultura popular, culinária e arquitetura, inclusive a preservação do patrimônio.
Nestor de Figueiredo, conferencista enviado pelo Instituto Central dos Arquitetos,
sediado no Rio de Janeiro, foi um desses defensores. O arquiteto, formado, em
1917, pela Escola Nacional de Belas Artes, era um grande entusiasta do Movimento Neocolonial e apresentou no Congresso uma tese intitulada Urbanização e arquitetura das cidades, que, dentre outras ideias, defendia que deveria ser mantido
o espírito nacional nas cidades do brasileiras.
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edificação pública, principalmente do seu departamento, de um sentido de beleza que
andava esquecido ou deliberadamente desprezado (Freyre, 1925). No mesmo artigo,
ele comenta das visitas recentes feitas aos novos pavilhões do Hospital da Tamarineira e ao Hospital Oswaldo Cruz. Sobre o último, comentou:
É ao meu ver o mais lindo colonial novo que hoje possui o Recife. O
mais lindo, o mais sugestivo, o mais brasileiro, o mais pernambucano.
Simples forte, elegante, doce, franciscanamente hospitaleiro, todo claro
e aqui e ali avivado pelos salpicos azuis e amarelos de raro azulejo
antigo; o telhado de beiral arrebitado, vivamente vermelho; jarros de
Santo Antônio do Porto, no pórtico e dos lados, a aligeirarem a tranquila
simplicidade do edifício de uma graça heráldica. (...)aos que desejamos
um Pernambuco que se renove pernambucanamente dentro do espírito
do seu passado vivamente romântico e das sugestões de sua paisagem,
deliciosamente tropical, animam-nos de um vivo prazer esforços como o
do sr. Amaury de Medeiros. (Freyre, 1925).
Além dessas construções, Amaury de Medeiros ainda foi responsável pela edificação de diversos outros edifícios filiados ao Movimento Neocolonial pelo estado, como grupos escolares e escolas correcionais, além do projeto, não edificado,
para a Maternidade do Derby. Naquele momento, as obras do governo estadual,
sob sua responsabilidade, assumiram uma linguagem marcadamente enraizada
no passado colonial brasileiro, uma iniciativa defendida no Congresso de 1926,
onde se procurou mostrar que
(...) a conservação dos costumes tradicionais não tem nenhuma
incompatibilidade com os progressos da arquitetura, com a higiene
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moderna, com nenhuma das conquistas da civilização; vimos que a casa
colonial, conservando o seu caráter, pode receber todo o conforto atual;
(...) vimos que para cuidar da conservação do nosso patrimônio artístico
tradicional não se precisa arruinar o país (1º Congresso, 1926).
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superior, era destinado às salas de professores, de congregação e ao salão nobre;
na parte posterior do prédio estavam localizadas ainda as salas de aula, os gabinete de odontologia e farmácia, laboratórios e um anfiteatro.

Ainda durante o Congresso, foram visitados alguns edifícios históricos, como as
igrejas de São Pedro dos Clérigos, da Conceição dos Militares e da Madre Deus,
no Recife, e a casa-grande do engenho Megahype, em Jaboatão, como também os
centros históricos de Olinda e Igarassu. Àquele momento, o Recife já possuía um
acervo arquitetônico Neocolonial significativo e, por essa razão, complementando
essas visitas, os participantes do evento também foram levados para conhecer os
novos edifícios públicos já construídos aos moldes dessa estética revivalista. Com
isso, se incorporaram ao roteiro o Hospital Oswaldo Cruz; os Pavilhões de Observação e Pesquisa Científica do Hospital da Tamarineira, hoje ocupados Centro de
Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo da Prefeitura do Recife, ambos inaugurados em 18 de outubro de 1925; o Grupo Escolar Amaury de Medeiros,
projetado por Manoel da Cunha Parahym, em 1924, e atual Escola de Referencia
em Ensino Médio Amaury de Medeiros, localizada na Rua São Miguel, no bairro de
Afogados.
Naquele momento, se encontrava em construção uma das principais edificações
neocoloniais de todo o estado, o novo edifício da Escola de Medicina do Recife, no
bairro do Derby, projetado pelo arquiteto Giácomo Palumbo, em 1925. O prédio,
hoje ocupado pelo Memorial da Medicina de Pernambuco, foi inaugurado no dia
21 de abril de 1927 e é, talvez, a mais expressiva manifestação que o Movimento Neocolonial alcançou em Pernambuco. A construção possui um pátio interno
com galerias circundantes em ambas as plantas à semelhança dos claustros de
construções religiosas, apresentando uma grande riqueza de ornamentos, com

Antiga Escola de Medicina do Recife.
Acervo pessoal.

aplicação de painéis de azulejos, balcões similares a tribunas de templos barrocos,
além de colunas torsas, telhados arrematados com pinhas, beirais aparentes e tel-

A campanha promovida pelos intelectuais Regionalistas gerou um certo efeito e,

has do tipo rabo de andorinha. Em relação ao programa arquitetônico, ele estava

a partir de 1926, diversas outras construções Neocoloniais foram executadas pelo

distribuído ao longo dos dois andares da edificação, sendo que no térreo do bloco

governo estadual. Uma dessas obras foi a nova sede da Biblioteca Pública do Esta-

principal funcionavam administração, portaria, vestiários e biblioteca; já o andar

do, que veio ocupar o prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia do Recife. Inau-
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gurada em 19 de maio de 1931, a obra tratou-se da reforma de um edifício datado

Rui Barbosa, números 779 e 317; na Avenida 17 de Agosto, número 1112; na Rua

de 1732, bem descrita num artigo publicado por Mario Sette, no jornal A Província:

Gouveia de Barros, número 73; bem como os números 17 e 73 da Praça do Derby

O prédio terá três pavimentos... O andar térreo servirá para depósito de
livros e periódicos, fechado ao público. No primeiro andar, o hall com
portaria... Um elevador elétrico porá em comunicação o andar térreo
com o salão de leituras... iluminação farta e amplas janelas. Haverá
mais salões para estudos, conferências, sala de diretor, de catalogação,
secretaria, salão de honra para exposição... A fachada do edifício será
em estilo Neocolonial... (Sette, 1930)

e o número 127 da Rua Marquês do Amorim.
No entanto, não só das construções públicas ou da produção residencial viveu o
Neocolonial no Recife, uma vez que o vemos representado nas mais diversas tipologias edilícias encontradas na cidade, como o antigo Portão de Entrada do Hospital Português, localizado na Avenida Portugal, número 163; o anexo do Colégio
Nossa Senhora do Carmo, construído no Rua Visconde de Goiana, além da Igreja
Matriz do Espinheiro, que teve suas obras iniciadas em 15 de Dezembro de 1940,

Enquanto internamente o edifício foi remodelado para receber o novo uso, o seu

já quando as primeiras construções modernistas se encontravam edificadas na

exterior recebeu elementos decorativos neocoloniais mantendo-se, no entanto, o

cidade.

partido arquitetônico anterior. Situações onde a modernização de uma edificação
antiga se dava através de reformas na qual eram incorporados elementos decorativos inspirados na arquitetura tradicional brasileira, como o já citado caso da casa
de Othon Bezerra de Melo, foram uma prática bastante comum do Movimento
Neocolonial.
O Congresso Regionalista desempenhou um papel importante na difusão das ideias Neocoloniais em Pernambuco, entretanto, dentre as construções datadas de
antes do evento, ainda podemos destacar a construção do Mercado da Madalena,
inaugurado em 19 de outubro de 1925, no local da antiga Feira do Bacurau, na Estrada Real da Torre, e a residência de José Rufino Bezerra Cavalcanti Filho, localizada no número 751 da Rua do Hospício, construída entre 1923 e 1926. Essa residência é um exemplo primoroso do uso da ornamentação neocolonial, uma vez que
nela encontramos os mais diversos elementos característicos do movimento, tais
como frontão curvilíneo, painéis e bancos revestidos de azulejos, vitrais, colunas torsas, gradis de ferro, beirais aparentes e telhas de rabo de andorinha. Tal
residência é uma amostra de como a produção residencial da arquitetura neocolonial recifense foi vasta e incorporou os elementos mais característicos do Movimento, a exemplo dos já citados, além de varandas com arcadas, copiares, óculos,
grades e muretas com telha serrada. Essa produção está distribuída pelas mais

Residência na Rua Marquês do Amorim, 127, atual sede da Defensoria Pública de Pernambuco.

diversas áreas da cidade, merecendo destaque os edifícios localizados na Avenida

Acervo pessoal.
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Ainda é notória a construção da nova sede do Clube Internacional do Recife, projetada pelo arquiteto Heitor Maia Filho, cuja pedra fundamental foi lançada em 7
de setembro de 1937. Inaugurado, em 26 de fevereiro do ano seguinte, num baile
de carnaval que contou com decoração do artista plástico Lula Cardoso Ayres, o
edifício foi resultado de uma reforma realizada num antigo sobrado existente no
local, que recebeu um frontão recortado por volutas, beirais de telhas com acabamentos em rabo de andorinha, azulejos e cartelas barrocas, a sede do Clube
Internacional era o mais moderno exemplar Neocolonial da cidade e tido como
um dos maiores clubes do país. Foi construído, no local vizinho ao ocupado pelo
antigo edifício, um novo dancing, completamente aberto, considerado o maior da
cidade e com um pé direito de 8m, atendendo as exigências do clima quente do
Recife (Club, 1938). O prédio existente foi adaptado para abrigar salas de jogos,
concertos, bar e restaurante, enquanto a área restante do terreno foi ajardinada
e recebeu quadras de tênis, basquete, vôlei, uma piscina e parque de diversões
para crianças. Com um programa arquitetônico distribuído ao longo de dois pisos,
no pavimento térreo, além o luxuoso hall de entrada com uma escadaria em mármore e ao fundo um vitral do século XVIII, foram alocadas salas de trabalho, como
gerência e secretaria, além de salões de jogos, fumoir, sala de pequenos bailes,
restaurantes e pastelaria. Já o pavimento superior ficou destinado aos salões de
consertos e conferências, salas de jogos, e um amplo terraço, voltado para o antigo Largo do Benfica, reformado em 1935 por Roberto Burle Marx e transformado
na Praça Euclides da Cunha.

Sede do Clube Internacional do Recife.
Acervo pessoal.

O Recife, chegou ainda a possuir um outro edifício com o mesmo uso, pertencente
ao Clube de Engenharia de Pernambuco, localizado na Rua Real da Torre, número 501. De composição mais simples, aparentemente adaptada a partir de uma
residência, essa edificação foi demolida em 2011, em meio ao processo iniciado
pela Prefeitura do Recife a fim de preservá-lo. A destruição do acervo Neocolonial
recifense se intensificou a partir dos anos 1980, quando foram perdidos exemplares singulares, como as casas existentes no número 778 da Rua da Hora e no
número 80 da Rui Calaça, ambas no bairro do Espinheiro, assim como a da Rua
Heitor Maia Filho, número 496, na Madalena, e a de número 1796, na Avenida
Conselheiro Rosa e Silva, no bairro da Jaqueira. A mesma avenida, no seu número
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322, ainda guarda uma edificação Neocolonial, entretanto com algumas descar-

ração ao Ecletismo[4], servindo de repertório compositivo e se mesclando aos mais

acterizações no seu espaço interno e a construção de elementos destoantes do

diversos estilos arquitetônicos, em especial, ao Missão Espanhola, que havia sur-

edifício encobrindo a sua fachada. Tal problema de descaracterização também

gido no sudoeste dos Estados Unidos, no final do Século XIX, nas localidades uma

acometeu outras edificações, como, por exemplo, a casa localizada no número

vez pertencentes ao México, como Texas, Arizona e Califórnia. O Mission Style, na

381 da Praça de Casa de Forte que, embora aparentemente bem conservada, já

sua denominação original, era inspirado nas Missões Franciscanas construídas em

perdeu suas telhas do tipo rabo de andorinha, além de ter tido o seu interior intei-

finais do século XVIII e princípio do XIX, naquela região, e foi introduzido no Brasil

ramente modificado com remoção de paredes e do piso original, além das alter-

pelo arquiteto carioca Edgar Vianna. A estética se popularizou no Brasil a partir da

ações no muro e no jardim da edificação.

década de 1920, se adaptando e, muitas vezes, se mesclando ao repertório ornamental do Neocolonial, produzindo construções que ora se aproximavam de um

Entretanto, tais descaracterizações não se deram somente na arquitetura resi-

estilo, ora do outro.

dencial, alguns dos edifícios neocoloniais construídos pelo Governo Estadual também perderam parte dos seus elementos característicos, como o Grupo Escolar

Edificações Neocoloniais que receberam essa influência do Estilo Missões tam-

Amaury de Medeiros, em Afogados, que, numa reforma realizada em 2011, teve

bém são encontradas no Recife, como, por exemplo, o edifício sede da Empresa

suprimidos os seus frisos de azulejos, o beiral e as telhas de rabo de andorinha.

de Urbanização do Recife, localizado no número 867 da Avenida Oliveira Lima, no

Além dele, com o tempo e falta de um olhar valorativo, o Hospital Oswaldo Cruz

bairro da Soledade. Construído inicialmente como sede do Colégio Eucarístico,

também foi descaracterizado e seus elementos neocoloniais, como os que Gilber-

instituição tradicional da cidade que data de fins do século XIX, o edifício possui

to Freyre destacou no artigo Reação do Bom Gosto, foram subtraídos nas reformas

dois blocos bastante distintos, o ocupado pela antiga capela do colégio, com uma

feitas no prédio ao longo dos anos.

ornamentação bastante Eclética, se contrapõe ao bloco maior, inaugurado em 5

Considerações finais

de setembro de 1936 e destinado às salas de aula, possui um mistura bastante
harmoniosa de elementos Neocoloniais e do Estilo Missões. Outras edificações
onde encontramos uma mesma associação das duas estéticas revivalistas são a

Tendo surgido e se popularizado no mesmo momento que que muitas ideias ag-

antiga residência localizada no número 320 da Avenida Rui Barbosa, atual sede do

itavam a vida intelectual e cultural de Pernambuco, o Movimento Neocolonial se

Tribunal Regional Eleitoral, ou na residência de número 304 da Rua Amélia, ambos

fez bastante presente na produção arquitetônica do Recife já desde o início da dé-

no bairro das Graças. Era também um exemplar significativo desse momento da

cada de 1920. Com o passar dos anos, ele se popularizou e confirmamos isso não

cidade, o Edifício Caiçara, localizado na praia de Boa Viagem, que mesmo tento

só através das novas construções fiéis ao estilo como também em anúncios de

sido objeto de várias ações em prol da sua preservação, foi completamente demo-

jornais, onde se anunciavam casas modernas, em bairros como Espinheiro e Ma-

lido em 2016.

dalena, construídas em estilo colonial como uma forma de valorização do imóvel.
Em pouco tempo, o Neocolonial foi deixando de lado o viés nacionalista do Movimento e passou a ser mais uma das temáticas revivalistas que serviram de inspi-
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Convém destacar que, para muitos arquitetos dessa geração, o Neocolonial representava
mais uma vertente estética, sem debates teóricos, a ser incorporada ao seu repertório
arquitetônico e usada como forma de agradar os seus clientes. Arquitetos como Georges
Munier e Giácomo Palumbo são uma prova clara disso, quando vemos, nas suas produções,
as mais variadas referências utilizadas de forma bastante livre.
[4]
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Não se pode deixar de destacar que não apenas no Recife, mas também em Olinda e outras cidades do estado passaram a ser construídos edifícios Neocoloniais
naquele momento. Essas construções se proliferaram para fora da capital e as
encontramos nas mais diversas regiões do estado e com os mais variados usos,
comprovando a popularidade que o Movimento obteve em Pernambuco. Dentre
essas construções merecem destaque o Aprendizado Agrícola de Pacas, de 1936,
em Vitória de Santo Antão, a Escola Arruda Câmara, de 1934, em Itambé, a Igreja
Matriz de São José da Coroa Grande e a casa-grande do Engenho Boa Vista, no
Cabo de Santo Agostinho, edifícios que sugerem que ainda ha muito o que se descobrir sobre o Neocolonial em Pernambuco.
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RESUMO
Uma tipologia encontrada na arquitetura da região sul do país é o chalé. Construções
em madeira, com um ou dois pavimentos que podem apresentar porões e sótãos,
em alguns casos com porão de tijolos ou pedra. A abundância em madeiras nobres
para a construção foi um fator propulsor para a materialidade destas edificações.
O município de Santa Rosa, na região noroeste do Rio Grande do Sul, foi uma
das últimas colônias criadas no Estado com intuito de aumentar a densidade
demográfica da região e acolher os imigrantes que aportavam. A região era coberta
pela densa floresta do alto Uruguai. A cidade, fundada como Colônia Mista, recebeu
diversas culturas, que deram origem ao município; seus primeiros colonizadores,
utilizaram a madeira das matas para construções, como as casas, os galpões e
até mesmo, os moinhos. A miscigenação ocorrida entre as várias etnias presentes
na comunidade local, assim como em outras colônias, tornou essas edificações
praticamente únicas, com seus elementos, seus ornamentos e suas técnicas
construtivas diversas. A edificação que tinha como finalidade de recepcionar os
imigrantes em Santa Rosa, era um exemplo. Um prédio de madeira, onde funcionou o
primeiro órgão público do município; a Comissão de Terras e Colonização, construído
em 1917. Edificações como esta, tem grande importância na lembrança do que
foi a colonização do Estado, no modo de vida de seus primeiros moradores e da
influência que elas têm, como exemplares arquitetônicos até hoje. Na tentativa de
igualar-se a grandes centros, e capitais; a arquitetura regional, feitas em madeira,
com seus porões, varandas ou outros ornamentos, perderam seu espaço. Sendo por
vezes menosprezados e marginalizados, associados a falta de recurso ou por serem
considerados de má qualidade.
Palavras-chave: Documentação fotográfica; arquitetura em madeira; Santa Rosa/RS.
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Construções em Madeira: Primeira Construção Pública
do Município de Santa Rosa.
A madeira no processo construtivo.
A madeira é um material cujo o uso é amplamente difundido, sendo empregada na
fabricação de utensílios, móveis e elementos construtivos; tais como esquadrias,
pisos e forros. Em algumas construções a madeira possui ainda função estrutural;
em pilares e vigas; e função de vedação.
Sistemas modernos como o wood-frame[1], fazem o uso da madeira tratada como
parte fundamental da construção, podendo ou não, ser usada como revestimento.
Surgiu como uma alternativa de forma de construção. Contudo, construções em
madeira são datadas de tempos remotos, como cita Günter Weimer quando fala
sobre a origem da arquitetura alemã.
“Desde a mais remota antiguidade existiram construções em madeira na Europa
Central. Restos originários da pré-história apresentam plantas redondas ou ovais,
com esteios fincados no solo e paredes de taipa.” – (Günter Weimer, 1987, página
99.)
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“Há um segundo tipo de construção com paredes retas, perpendiculares
ao piso da habitação, ou levemente inclinadas. Nestas, incrustadas
nas paredes, a pontos determinados, pedras servem de suporte para
uma estrutura de madeira, que atravessando a habitação em toda sua
extensão forma um piso. Nestas condições a profundidade média foi de
1,2 m. Como na anterior, não apresenta nenhum volume de pedras para
sustentação de esteio central.” - (Günter Weimer, 1987, página 22.)
Podemos supor que a madeira era um artifício amplamente utilizado, uma vez
que a mata subtropical estendia-se pelas regiões norte e noroeste, e a mata de
pinais na região serrana do estado. Contudo, a colonização portuguesa a partir de
1600, que tinha por tradição de sua pátria as construções em pedra natural, não
adquiriu a pratica de construções em madeira. Um dos poucos exemplares onde
assimila-se o uso da madeira no período, vem da construção missioneira de São
Miguel Arcanjo, onde supõem-se que o material teria sido usado na cobertura;
tendo mão de obra indígena.
“c) Considerada a hipótese de a igreja possuir transepto, o forro deste deveria ser
um abóbada de berço, e no cruzamento “D” com o berço da neve principal – cuja
existência é facilmente comprovada pela disposição em forma de arco de certas
pedras do lado interno do frontispício, onde “morreria” a abóbada – teria sido
prevista a clássica cúpula sobre pendentes e certamente não construída devido

No início da idade média, a região já havia conhecido três tipos construtivos em
madeira, o baixo-saxão, o alemão e o franco. No Rio Grande do Sul o uso da madeira para a construção também tem origem longínqua; sendo que os mais antigos circundam de 2.000 a. c., e foram encontrados no planalto nordeste. Onde as
habitações indígenas eram prioritariamente subterrâneas, devido as baixas temperaturas no inverno, utilizando esteios[2] de madeira para sustentar a cobertura,
que era feita por palha ou galhos.

[1]

27 — 28

à falta de cal. Na ausência da cúpula, assim elevada sobre pendentes, a hipótese
mais provável é que a igreja tivesse tido seu transepto coberto por meia laranja e
de madeira, material com que se supõe tenham sido construídas as abóbadas.” (Günter Weimer, 1987, páginas 35 e 3
Contudo, esse contato com os indígenas não foi comum aos portugueses, sendo
um comportamento basicamente restrito as missões jesuíticas. Na maior parte do
Brasil, a mata foi explorada e seus recursos exportados. Procurou-se por pedras

Wood-Frame: é um sistema de construção civil que tem como diferencial a utilização de painéis de

madeira reflorestada, os chamados pinus.

amparar alguma coisa. estaca com que se sustenta ou escora um teto ou uma parede. Qualquer barra

[2]

ou haste destinada a receber esforços de compressão na direção de seu eixo.
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Esteios: Quando uma peça de madeira, ferro, pedra ou outros materiais é usada para segurar ou
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das quais o manuseio e sua resistência já fosse conhecida pelos construtores por-

ou de forma simplificada, para várias finalidades, sejam edificações públicas ou

tugueses.

privadas. Além de ornamentos, a própria forma construtiva empregada nas obras
teve grande influência, mesmo que de forma distinta das condições em sua terra

Deferente da cultura de outros imigrantes que chegaram posteriormente no Brasil, os lusos eram acostumados a terra seca, cuja frente das edificações era diretamente para a rua. Características da colonização que ocorreu em grande parte
do território. Como comparou Günter Weimer sobre as diferenças na ocupação
alemã e portuguesa do território.
“[...] Portugal é um país quase árido onde as raras árvores são as
corticeiras e as oliveiras que se destinam a exploração econômica mais
imediata. Este modelo foi transplantado para o Brasil. As extensas
florestas existentes antes da descoberta foram tombando a medida
em que se ia tomando posse da terra e, ainda hoje, assistimos uma
desenfreada devastação da floresta amazônica. A Alemanha, apesar
de seu enorme desenvolvimento industrial, hoje está coberta em 1/3 de
seu território de floreta e a necessidade de se abater algumas centenas
de árvores para a ampliação de pistas de pouso de um aeroporto pode
causar protestos violentos de uma população inconformada [...].” (Günter Weimer, 1987, página 97.)
Essas divergências de ocupação urbanística, a confrontação de sua cultura natal,
assim como a língua e a marginalização sofrida por parte dos latifundiários que

natal. Foi o caso dos chalés, que podem ser encontrados na região sul do Brasil.

Características Construtivas
Um dos maiores problemas encontrados nas edificações em madeira, é o apodrecimento desta em contato com o solo. A solução deste problema, todavia, já havia
sido encontrada e amplamente utilizada pelos europeus.
“No começo dos tempos históricos, as plantas tornaram-se retangulares
e a técnica construtiva sofreu um considerável progresso quando
se conseguiu resolver o problema do apodrecimento da madeira
em contato com o solo. Ao se elevar a estrutura de madeira sobre
uma fundação de pedra, a madeira se tornou mais durável mas a
estrutura perdeu a rigidez. A solução encontrada foi a colocação de
peças inclinadas e encaixadas nos tramos. A técnica da carpintaria
experimentou, a partir daí, um desenvolvimento de tal ordem que,
quando os romanos levaram à região a sua cultura e a sua arquitetura
de pedra e cimento, a primeira deixou marcas profundas e da segunda
ficou muito pouco.” - (Günter Weimer, 1987, página 99.)

já ocupavam a região, foram alguns dos desafios encontrados pelos imigrantes,

Essas características construtivas, assim como o conhecimento para a realização

mesmo que os estrangeiros em sua maioria tivessem origem europeia, assim

das mesmas foram trazidas aos estados sulistas pelos imigrantes europeus, em

como os portugueses.

sistemas construtivos como o baixo-saxão, o alemãnico e o franco. Referindo-se

A imigração teve seu maior fluxo no estado do Rio Grande do Sul entre os séculos
XIX e XX, e esses estrangeiros foram os responsáveis por muitos dos costumes e
tradições. Elementos, misturados a cultura já introduzida no território pelos colo-

ao estado do Rio Grande do Sul, Günter Weimer frisa ainda que o sistema alemãnico não teve influência na região, pois o número de imigrantes para o estado foi
insignificante. Sistema alemãnico: bávaro- suíço

nizadores e nativos montaram o atual cenário Riograndense.
Elementos trazidos para o estado, ainda podem ser identificados em construções
de diferentes finalidades e das mais diversas formas. Apresentados com requinte
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No sistema baixo-saxão, destaca-se a presença dos baldrames[3] e dos frechais

staca ainda a ocorrência das casas mistas, feitas com porões de pedra e com as

contínuos onde se encaixavam os esteios. Neste modelo o fechamento das pare-

partes superiores de madeira.

des era feito por peças na horizontal.
Uma segunda influência na arquitetura gaúcha, segundo o arquiteto, foram as
“casas alpendradas”. Produto dos imigrantes da Pomerânia e com considerável
influencia eslava. Essas tinham acesso pela empena e pelo frontão, o alpendre[4] é
a característica principal destas casas.
Os francos também tiveram grande importância no contexto teuto-gaúcho, uma
vez que, segundo Günter Weimer, metade dos imigrantes veio da Renânia. Mesmo que este seja um dos grupos menos estudados. Muitos aspectos do partido
arquitetônico dos francos se mantiveram iguais nas novas colônias, como a existência do forno de pão, da bica d’a agua e o espaço aberto ao redor da casa; enquanto algumas mudanças ocorreram devido ao clima e a proximidade de outras
culturas.
“Aí, a função residencial mudou de caráter. O local preferido para a
convivência familiar passou a ser a cozinha e a sala se aproximou
mais do conceito brasileiro de sala de visitas. Em lugar da estufa foi
colocada uma chapa de ferro para irradiar o calor. Por outro lado, a
sala perdeu precocemente a sua função de dormitório, já que os francos
individualizaram, antes dos demais, espaços específicos para quartos
com camas largas.” - (Günter Weimer, 1987, página 103.)
Essa convivência familiar, que se da em torno da cozinha, também é uma característica encontrada nos imigrantes de origem italiana. Os legados arquitetônicos
destes são representados como exemplares de uma cultura híbrida. O autor de-

[3]

Baldrame: Designação genérica dos alicerces de alvenaria. Conjunto de vigas de concreto armado

que corre sobre qualquer tipo de fundação. Peças de madeira que se apoiam nos alicerces de alvenaria
e que recebem o vigamento do soalho.
[4]

“A casa mista pedra/madeira – Pela abundância da madeira na
região da serra, a casa mista pedra/madeira foi a mais freqüente, e o
desenvolvimento da técnica no manuseio do material proporcionou
as melhores expressões formais. Na fase da autoprodução dos
materiais foi usada inicialmente lascada a machado, malho e cunha.
A tora de pinheiro era cortada em pedaços relativamente curtos e era
lascada em pranchas de espessura que varia muito, obedecendo às
fibras naturais. Após recebia um beneficiamento a mão que retirava
as maiores imperfeições e lhe dava uma textura característica. São
evidentes na fase soluções de emergência e improvisações que lhe vem
conferir aspectos de rudimentariedade. Estes aspectos são notados
nos troncos que servem de apoio aos espessos barrotes dos entrepisos,
nas emendas verticais das tábuas, no acabamento dos beirais, na
solução da estrutura do telhado e na confecção de aberturas. Nesta
fase encontramos um exemplar atípico que, pelas particularidades, é
importante registrar. Trata-se de construções de três pisos, sendo em
pedras irregulares, térreo e sótão em troncos lascados e encaixados
nos cunhais, semelhante ao sistema Blockhaus usado na Montanha
Bellunese, na Itália.” - (Günter Weimer, 1987, página 130.)
Logo após aparecem ainda processos de aparamento por serra manual, que
propicia um melhor aspecto. E ainda se referindo as construções em madeira cita.
“[...] O aperfeiçoamento no manejo da madeira paralelo a evolução
tecnológica da indústria madeireira permitiu o aparecimento de um
tipo de construção sem similar no mundo. A riqueza dos detalhes,
especialmente nos telhados de caixilharia, no emolduramento das
beiras por imaginosos desenhos de lambrequins, nas cidades, nas
balaustradas de balcões e passadiços, nas guarnições de portas e
janelas, veio lhe conferir qualidades plásticas de um valor supremo [...]”
- (Günter Weimer, 1987, página 131.)

Alpendre: Cobertura suspensa por si só ou apoiada em colunas sobre portas ou vãos. Geralmente,

fica localizada na entrada da casa. Aos alpendres maiores dá-se o nome de varanda.
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Além do aperfeiçoamento da mão de obra e do maquinário para tanto, a evolução

público, por concessão ou venda. Nas velhas colônias os lotes tinham um tamanho

das olarias também permitiu grande avanço na melhoria das casas. Proporciona-

mais avantajado, a medida que se tornou insustentável essa ampla distribuição,

ndo construções de casas assentadas sobre tijolos, em contrapartida a exploração

pelo grande número de imigrantes, os lotes foram diminuindo.

das pedras que não estavam presentes em todas as partes do estado. E posteriormente, esse enriquecimento permitiu a construções de casa inteiras em tijolos.

O Caso de Santa Rosa/RS.
Essas edificações antigas podem ser encontradas com grande facilidade nas
regiões das antigas colônias; como foram chamados os primeiros assentamentos

“Os primeiros imigrantes que aqui chegaram, receberam um lote de
aproximadamente 75 ha. A partir de 1851 houve uma redução para
48 ha. Mais tarde, com as iniciativas particulares de colonização o
tamanho do lote ficou em torno de 25 ha. Se tomarmos a dimensão
média de 48 ha, o lote colonial correspondia a pouco mais de 10% da
área ocupada pela média das aldeias na Alemanha.” - (Günter Weimer,
1987, página 106.)

criados pelas primeiras levas de imigrantes que chegaram ao estado; mas também podem ser encontradas nos exemplares mais antigos das construções das

As colônias implantadas na ultimas regiões de colonização, como a estudada,

“novas colônias”. A principal diferença dessas colônias, é que as primeiras rece-

tiveram sua divisão com o tamanho dos lotes menores. A região conhecida como

beram apenas imigrantes, enquanto as segundas recebiam as ultimas levas de

“zona rica de Santa Rosa”, foi uma das colônias implantadas em meio ao bosque

imigrantes, mas em sua maioria os filhos dos colonos já implantados nas primei-

do Uruguai, uma das últimas colonizadas.

ras colônias e que não conseguiam terras nas mesmas, que já sofriam com a superlotação.
No Rio Grande do Sul a última região a ser a receber os colonos imigrantes foi o
Alto Uruguai, atual região noroeste. Coberta por uma densa floresta nativa, proporcionou a região uma grande quantidade de madeira de lei. Contudo, os imigrantes não foram mandados para terras desocupadas. Muitos caboclos e nacio-

“[...] No território conhecido como Santa Rosa, havia extensos ervais, e
grandes áreas cobertas por matas nativas foram o último território a ser
incorporado à então província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul,
passando a integrar os municípios de Rio Pardo (1809-1819) Cachoeira
do Sul (1819-1834), Cruz Alta (1834-1873) e finalmente em Santo
Ângelo, quando este adquiriu a sua autonomia administrativa pela Lei
Provincial 835 de 22 março de 1873.”- (CHRISTENSEN, 2008; página 21)

nais tinham se assentado na região.
Colonizado a partir de 1914, o município teve seus lotes entregues a colonos,
“Aqui chegando, foram mandados para as terras não aproveitáveis
para a pecuária, isto é, para as regiões florestais onde tiveram de se
confrontar com os párias da sociedade, já estabelecidos e largamente
amestiçados aos índios, e com os próprios indígenas.” - (Günter Weimer,
1987, página 104.)
Os imigrantes foram responsáveis inclusive pela abertura das primeiras picadas,
como eram chamadas as ruas retas que adentravam a mata, e ao redor das quais
surgiram os primeiros lotes. Esses lotes foram divididos e distribuídos pelo poder

1292

caboclos e nacionais. Segundo Christensen, a colônia mista de Santa Rosa recebeu principalmente imigrantes alemães, italianos, russos, poloneses, japonese e
holandeses, além dos próprios portugueses, muitos dos quais mandados como
administradores para a administração da nova colônia.
O núcleo da colonial de Santa Rosa, tornou-se a vila 14 de Julho; onde foi instalado
o prédio da Comissão de Terras e Colonização, cujo objetivo era a organização da
nova colônia, criação de escolas, estradas de rodagem, pontes, redes telefônicas
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entre outras. Era o local para o qual todos os novos moradores deviam de dirigir.
Segundo Christensen, os lotes próximos a sede, eram destinados a nacionais, pois
era uma forma de incentivo (social e econômico) para sua interação com os imigrantes. Porém, com a chegada dos estrangeiros, muitos nacionais retiraram-se,
pois, deferentes dos imigrantes, não possuíam recursos ou conhecimentos agrícolas.
Essas construções em madeira, como descreve Garcia (1987), eram típicas daqueles que costumavam tirar seu sustento da terra. Muitas vezes apresentam soluções
criativas, facilidade e flexibilidade em seu método construtivo. Aparecem de forma
bastante acentuadas nas construções rusticas do estado, muitas vezes empregadas em técnicas como pau a pique ou taipa de pilão.
“Ao final do século XIX, a intensificação e mecanização da exploração
madeireira e a instalação de serrarias, principalmente no sul do país,
onde a matéria-prima era abundante, permitiu a padronização de
elementos construtivos e a difusão da arquitetura em madeira.” –
(GARCIA, 1987; página 4)
A rápida construção de serralherias na região foram importantes passos para o
desenvolvimento da região noroeste, assim como para a construção de casas,
comércios. As primeiras construções eram simples, e os que ali chegavam aglomeravam-se ao redor das poucas construções já existentes. Em geral eram construções de madeiras, ranchos de chão batido. Um levantamento foi feito poucos
anos após a criação da colônia, para registrar o progresso e os tipos de imóveis
que a colônia já possuía.
“Os registros oficiais dão conta de que no ano de 1919, a sede “14 de
Julho” contava com 58 casas de madeira, 4 engenheiros, 2 moinhos a
vapor e 2 a energia hidráulica, 2 olarias, 2 hotéis. A população era de
415 habitantes. A primeira fase, conhecida como a fase do pioneirismo,
vai de 1915 a 1939, quando foi implantado o que hoje constitui a cidade
baixa. O seu traçado é retangular, com vias de boas declividades e
larguras, O centro da vila era a Praça José Bonifácio (atual Praça da
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Independência) inaugurada em 07 de setembro de 1922. Ao seu redor
ficavam os prédios da Comissão de Terras e Colonização e a sede
da Sub-Prefeitura. Os limites da ocupação urbana eram, então, os
arroios Pessegueirinho a oeste e norte; o arroio Pessegueiro ao Sul e a
rua Santa Cruz a leste. Ainda faziam parte desse Distrito os povoados
de Belo Centro com 29 prédios, Cinquentenário e Bom Princípio.” –
(CHRISTENSEN, 2008; página 42)
Poucas destas construções em madeira que ainda persistem em bom estado de
conservação ou sem sofrerem grandes alterações no município de Santa Rosa, um
dos poucos exemplares que resistiu ao tempo foi o prédio da Comissão de Terras
e Colonização, em propriedade do estado desde a sua criação.
Implantado no local em 1917, teve como engenheiro responsável Godolphin Torres Ramos. Acreditasse que o prédio, assim como a sede da Comissão de Terras e
Colonização, tenha sido transferido da colônia vizinha Guarani, onde esta funcionava até então. Sua presença na colônia foi extrema importância na solidificação
da sociedade no local.
“A comissão de Terras foi a espinha dorsal da colonização na região.
O chefe da Comissão de Terras era também o chefe da Colônia. Tudo
era feito por intermédio da Comissão de Terras: estradas de rodagem,
pontes, estradas de ferro, demarcações de terras. Foram demarcados
milhares de lotes de 25 hectares cada um, rede telefônica, subvenção
de escolas, houve períodos em que eram subvencionadas até 50 escolas
onde eram alfabetizados os filhos dos colonos. A própria Prefeitura,
quando da emancipação ao município de Santa Rosa, passou a
funcionar na Comissão de Terras.” - (SARTORI; CHISTENSEN; SEGAT,
1981; página 64).
Sua importância para a memória e organização da comunidade santarosense,
além de ser um exemplara das primeiras formas construtiva e da materialidade
empregada no região, fazendo do prédio da antiga Comissão de Terras, um prédio
a ser estudado no município.
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Análise do Prédio da Comissão de Terras e
Colonização.
Podemos identificar no prédio da Comissão de Terras e Colonização, a presença de
elementos de origem europeia. Um desses exemplos é o uso dos lambrequins, que
na edificação aprece nas laterais, junto as varandas. Esse elemento está aparece
na cultura dos imigrantes que vieram para a região, como os italianos, alemães e
polacos. Assim como nas construções em madeira, retirada dos próprios terrenos,
uma vez que para ser ocupado os lotes precisavam ser primeiro desmatados.
“Na ocupação do sul e centro sul marcou com suas construções em
pinho araucária angustifólia, a partir do fim do séc. XIX, desde a casa
de troncos sobrepostos de origem polonesa até a casa de telhado
empinado, marcada ,quase sempre, pela presença do sótão e o uso
do lambrequim nos beirais, conhecida popularmente como “casa de
polaco”.” (ZANI, 2013; página 12).

Imagem 1 – Comissão de Terras e Colonização em 1922.
Fonte: MUSEU MUNICIPAL: Fotos do município, 2017.

A presença das mansardas com duas janelas, ainda reforçam essa origem. Outros elementos como as varandas com balaústres nas duas laterais são vistos com
frequência em exemplares da arquitetura rural do Brasil Colônia. Na imagem 1,
se observamos o entorno, podemos notar que as casas próximas também eram
de madeira, assim como o prédio da Comissão de Terras; em sua maioria eram
assentadas sobre estruturas de tijolos, em alguns casos de pedra natural, evitando
o contato direto com o solo.
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Mudanças feitas logo após a implantação desta, agregaram nela elementos como

(2008), inclusive como subprefeitura e delegacia. Atualmente no prédio funciona

o alpendre na frente da edificação, e por sua vez ocorreu a retirada de outros ele-

hoje o a coordenadoria regional da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastec-

mentos, como podemos notar na imagem 2.

imento.
Sua preservação é uma forma de manter um exemplar da forma de sua forma
construtiva que eram muito empregada na região, e da qual a maior parte dos
outros exemplares foi demolida para dar lugar a edifícios e construções comerciais contemporâneos.
Nas análises feitas a construção, e levando em conta o contingente de imigrantes
na região e suas diferentes origens, além da constante presença de nacionais e
caboclos; sugere-se que a edificação teve influencia da miscigenação entre essas
diferentes culturas e seus diversos conhecimentos. Para Weimer, a mesma situação vivida nos Estados Unidos ocorreu no Brasil, ocorrendo a fusão entre a arquitetura nacional e a trazida pelos colonos.

Imagem 2 – Prédio da antiga comissão de Terras e Colonização.
Fonte: Dos autores, 2016.

Localizada a frente da Praça da Independência, seu terreno era como na maior
parte dos lotes no município, possui um pequeno declive, típico do revelo acidentado da região. Esse desnível permite a construção de um porão na parte posterior
do terreno, como visto em outras partes do estado, como comenta Costa: “o local
preferido para a construção das casas eram as encostas suaves, para facilitar a
localização do porão [...]” (2004, página. 173). A utilização de um porão ajudava no
aproveitamento dos terrenos, uma vez que a região apesenta muitos locais com

“A teoria que, aparentemente, melhor se presta para interpretar a
fenomenologia de uma Arquitetura centro-europeia transplantada para
um meio cultural luso-brasileiro é a da aculturação, pois seu ponto de
partida é o contato entre duas culturas diferentes” (GÜNTER WEIMER,
2005, p. 378).
Continuando em seu raciocínio, o autor descarta o uso do termo “aculturação”
nessas edificações. Pois os imigrantes não abrem mão de suas culturas para fazer
parte da cultura lusitana já espalhada pelo país; percebe-se principalmente na
arquitetura, que não ocorre a construção das casas coloniais portuguesas. Usa-se,
assim, o termo adaptação, onde os imigrantes ajustaram seus já conhecidos partidos arquitetônicos, para as condições de vida local, como temperaturas, relevo,
matéria prima disponíveis e mão de obra adequada.

variedade altimétrica.
O prédio que pertencente desde sua construção ao estado do Rio Grande do Sul,
teve sua finalidade alterada inúmeras vezes, funcionando segundo Christensen

1298

1299

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

A marginalização das construções em madeira.
Mesmo a madeira adquirindo grande importância construtiva, e tendo grande
valor de comercialização no exterior, ocorre em muitas partes do país a desvalorização das construções em madeira. Um caso próximo, ocorreu no município de
Curitiba, no Paraná; onde em 1905 houve a proibição das construções em madeira
nas vias principais, e mesmo a cobertura da fachada de algumas casas para que
essas imitassem uma construção de alvenaria. Conforme GARCIA (1987).
“As construções de madeira sofreram, ao longo de sua história,
preconceitos e restrições, por parte do poder público, pois desde 1905
temos leis restritivas e estas perduram até nossos dias. As duas maiores
cidades do estado, Curitiba e Londrina, seguidas por quase todas as
cidades de porte médio, têm, nos seus códigos de Códigos de Postura de
Obras, leis restritivas às construções em madeira.” (ZANI, 2013, página
13).
Longe dos grandes centros e ainda em seu processo de construção, o município
de Santa Rosa levou mais tempo para que os primeiros vestígios dessa desvalorização dos métodos construtivos regionais, porém não ficou de fora. Logo após
a mudança de centro da cidade, estimulou-se a venda e rápida construção dos
terrenos que ficavam ao redor da principal rua, que ligaria o antigo centro, conhecido atualmente como cidade baixa, ao novo centro. Vendiam-se terrenos a preços
mais baratos, na contrapartida de que deveriam ser construídas casas de no mínimo dois andares e de alvenaria, conforme Christensen (2008).
Isso, obviamente impulsionou o desenvolvimento, e tornou a cidade mais parecida
com os grandes centros. Porém, como no caso de Curitiba, trouxe uma perda cultural nos métodos construtivos aqui empregados, e a necessidade cada vez mais
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Essas mudanças nas leis, e no aspecto que seus representantes esperavam passar
de suas cidades, trouxe um aspecto sentido até hoje nas cidades, a marginalização
da madeira como material construtivo.

Considerações
A Comissão de Terras e Colonização de Santa Rosa, é uma edificação pertencente
ao estado e em processo de tombamento pelo IPHAE. Presente na história do
município, assim como tendo valor arquitetônico dos primeiros imigrantes que ali
chegaram, a divulgação de sua história assim como das fases de sua construção
podem contribuir para a valoração do patrimônio arquitetônico e cultural local.
Despertando a consciência da comunidade santa-rosense, tanto para sua origem,
como para a importância de sua arquitetura. Podendo inclusive despertar a consciência de outras comunidades sobre a importância de suas construções em madeira.
Seu registro, através do levantamento arquitetônico atual, assim como o registro
de sua história por meio das fotografias poderá servir de fonte bibliográfica para
futuras pesquisas em relação ao município, sua história e origem, assim como
para a futuras pesquisas sobre a arquitetura no sul do pais ou sobre a arquitetura
em madeira dos primeiros imigrantes.
O trabalho que ainda está em andamento, é realizado pelo curso de Arquitetura
e Urbanismo do Instituto Federal Farroupilha, campus Santa Rosa. Podendo vir a
contribuir para o desenvolvimento de outros projetos, e permitindo a valorização
do patrimônio cultural do município. Tendo fim acadêmico, pretende ter a apresentação para o público por meio de publicação e outras, ressaltando a importância de preservar a história e a cultural.

forte de preservar os exemplares que resistiram a mais de cem anos de história.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é estudar as intervenções e as apropriações realizadas
no conjunto arquitetônico de Paraty, desde o período colonial até os dias atuais.
A história de Paraty começou a ser escrita quando da colonização das terras
brasileiras: seu desenvolvimento se deu acompanhando os ciclos econômicos do
país. Ela foi de um importante papel como ponto de escoamento do ouro das Minas
Gerais ao esquecimento depois da abertura de novos caminhos para o interior.
Ela então ocupou novamente um cargo importante quando a rodovia BR 101
foi aberta e o turismo chegou à cidade, atraído pelas belezas naturais e por sua
arquitetura colonial preservada. O turismo parece mesmo ser a vocação definitiva
da cidade. Contudo, deve-se manter um olhar atento para a questão do patrimônio,
buscando não apenas a preservação dos edifícios e das obras de arte, mas além
disso, o reconhecimento destes como referência para a população. Estudamos as
modificações arquitetônicas realizadas desde o período colonial até os dias atuais,
incluindo o processo de patrimonialização do seu conjunto. Buscamos entender esses
títulos para o setor turístico e para os moradores locais, bem como o processo de
transformação do conjunto em um futuro patrimônio mundial pela UNESCO.
Palavras-chave: Paraty; Refêrencias Arquitetõnicas; Patrimonialização.
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No início do século XVI o território do munícipio de Paraty, no estado do Rio de

As primeiras aglomerações surgiram no morro do Rio Perequê-Açu, conhecido

Janeiro, era povoado pelos indígenas Goiamimins e se estendia ao norte até o

hoje como Morro do Forte, e no inicio do século XVII foi erguida neste povoado

município atual de Angra dos Reis e ao sul até o rio Cananéia do Sul. Com a de-

uma capela dedicada a São Roque. Em 1645 este núcleo foi transferido para onde

scoberta do ouro em Minas Gerais, Paraty passa a configurar-se como um tre-

hoje está localizado o Centro Histórico de Paraty. Maria Jácome de Melo doa terras

cho importante do caminho misto marítimo-terrestre que liga São Paulo e Minas

para que esse povoado pudesse se expandir, porém sob duas condições: erguer

Gerais a Portugal, tornando-se passagem obrigatória para os que vinham do Rio

uma capela em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios e não incomodar os

de Janeiro, e seguiam pelo caminho terrestre então existente, através da Serra do

índios que ali viviam. Segundo Cury quando os primeiros colonizadores vindos de

Mar. Muitos dos portugueses que por ali passavam apossam-se então das terras

Angra dos Reis no início do século XVII chegaram a Paraty, já teriam encontrado

paratienses e ali se estabelecem.

uma pequena povoação fundada pelos colonos vicentinos em meados do século

O ouro das Minas Gerais foi descoberto pelos paulistas em data não
exata, entre os anos de 1693 e 1698, e a descoberta gerou mudanças
na economia de Paraty. Ali passaram a ser desembarcados escravos
destinados ao trabalho da mineração, na agricultura de subsistência
e no transporte de cargas e de europeus nos caminhos para as minas
– especialmente nas serras do Mar e da Mantiqueira, onde ainda não
havia estrada para circulação de animais de carga.(COTRIM, 2012, p.24).

XVI (CURY, 2002, p.103).

Segundo o historiador Diuner Mello, Paraty na língua tupi, significa “peixe de rio”
ou “viveiro de peixes”, nominação dada pelos índios guaianás ao local, que se referia aos peixes paratis, da família das tainhas Mugil Brasiliensis: “Originalmente, o
nome era grafado com dois “i”: Paratii, posteriormente, já no século XVIII, aparece
a grafia Paraty, com “y”, que foi mantida até 1943, quando a Convenção Ortográfica Brasil-Portugal suprimiu o Y do alfabeto português” (MELLO, 1992).
Apesar dos apelos de autoridades locais, na década de 1970, para que a grafia das
cidades e monumentos históricos mantivessem seus nomes expressos na forma
ortográfica anterior a 1944, tal projeto foi rejeitado pelo Senado Federal: “[...] Mas
acatando a sugestão do Relator Milton Trindade, no Parecer n° 261, transcrito, a
comunidade paratiense, através de seus Órgãos Públicos e entidades locais, passou a utilizar papéis timbrados com a grafia PARATY e vem insistindo para que
todos passem a utilizar a antiga forma ortográfica” (MELLO, 1992).
Figura 1: Planta de Paraty-mostrando como era a Vila entre 1827 e 1838
Fonte: “Villa de Paraty” (COTRIM, 2012).
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Nos primeiros anos daquele século, quando as quantidades de ouro das Gerais
eram mais abundantes, a prosperidade da vila foi bastante acentuada. Em 1751,
a estrada da serra já era transitável por animais. As capelas de Santa Rita e do
Rosário, os desvios de um dos rios para dar acesso navegável à vila, as fortificações junto às barras dos rios, a antiga matriz e o edifício da câmara e da cadeia
foram obras mais ou menos contemporâneas, construídas na primeira metade do
século XVIII, mostrando a pujança econômica de Paraty na mesma época (COTRIM,
2012, p.31).
Por volta de 1799 desenvolvem-se ali a cultura da cana de açúcar,
café e outros produtos agrícolas, impulsionados pela intensidade de
movimento em seu porto e pelos incentivos nas exportações destes
produtos. A cidade torna-se então um polo de produção e venda de
açúcar e aguardente, com um notável aumento do número de engenhos
instalados.
Na primeira metade do século XIX, a economia de Paraty equilibrava-se entre duas
atividades comerciais: em função do café e dos cafeicultores, o comércio das lojas
e o frete de barcos do porto; em função do tráfico, a produção local de aguardente
de cana-de-açúcar. Algum café, plantado no litoral, tanto era comprado por lojistas quanto por traficantes. (COTRIM, 2012, p.34).

Figura 2: Planta de Paraty-mostrando o atual centro histórico
Fonte: “Villa de Paraty” (COTRIM, 2012).

Com o crescimento do porto e a fortificação para proteção do povoado, surgiram
aos poucos as primeiras casas, alguns sobrados, engenhos e igrejas. Em 1660,
após uma revolta popular em oposição à Vila de Angra dos Reis, ergueu-se um
pelourinho, símbolo de autonomia e autoridade. Angra foi contrária a esse ato,
porém em 1667, através da emissão de uma Carta Régia a Vila de Nossa Senhora
dos Remédios de Paraty foi reconhecida como autônoma e em 1844, através da
Lei Provincial, a vila de Paraty recebe foros de cidade.

1308

Na segunda década do século XVIII foi aberto um novo caminho para
Minas Gerais, partindo do Rio de Janeiro, diminuindo em quinze dias
a viagem para os sertões do ouro. Foi nesta data que inicia o primeiro
período de declínio econômico de Paraty causado pela diminuição do
fluxo de passagem de produtores e comerciantes por ela. Essa situação
se agrava com o fim da escravidão em 1888: por se tratar de uma
economia baseada na cultura da cana-de-açúcar e do café, a cidade
começa a entrar em decadência não apenas com a mudança do tipo de
mão-de-obra empregada nos campos, mas também com a construção
de linhas férreas ligando o Rio de Janeiro a São Paulo que diminuem
sensivelmente o poder de seu porto.
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A cidade permaneceu isolada das cidades circundantes até 1950, com isso Paraty

nicipal de Paraty o Plano Diretor, numa tentativa de frear os impactos negativos

conservou suas edificações, uma forma de comprovação e grandeza do seu pas-

desse deslocamento populacional, bem como prever ações de preservação cultur-

sado. O reconhecimento desse passado vem em 1945, quando Paraty foi consid-

al e natural. Em 2004 também foi aprovado O Plano Diretor de Desenvolvimento

erada Patrimônio

Turístico, um importante instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento sustentável do turismo, aliando a conservação de seu patrimônio nat-

Estadual, tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1958 e final-

ural e cultural ao desenvolvimento socioeconômico do Município de Paraty.

mente convertida em Monumento Nacional em 1966.
Hoje, a cidade de Paraty, que começou como uma pequena aldeia, conta com
Após abertura da Rodovia BR-101 que liga o Rio de Janeiro a São Paulo na no in-

uma população de pouco mais de 40 mil habitantes, número que aumenta sen-

ício dos anos 80, a cidade de Paraty se torna um polo turístico, também graças à

sivelmente nas épocas de feriados e alta temporadas, com os turistas que chegam

atração gerada por sua arquitetura colonial preservada e pela beleza natural que

atraídos não apenas pelo patrimônio natural e histórico da região mas também

permanecia presente. Entretanto foi a partir deste mesmo período que acontece

pelo grande calendário cultural que a cidade proporciona, com atrações como os

uma grande transformação sócio espacial desta região: nota-se uma mudança

Festivais Musicas (Bourbon, Mimo), de Artes (Paraty em Foco), de Cinema, a Festa

funcional e simbólica no uso dos sítios históricos e turísticos, evidenciando a dif-

Literária Internacional (Flip) e a Paraty Eco Fashion, além de eventos ligados às

erença da qualidade de vida no centro histórico e daquela nos bairros periféricos

tradições religiosas ou populares, como os Festivais do Camarão e da Cachaça,

de renda mais baixa, como as Ilhas das Cobras e Mangueira. No centro constata-se

a Folia de Reis, as Cirandas, o Carnaval, a Festa do Divino, as Festas de São Joao,

também que as edificações se dividem em moradias temporárias, ocupadas ba-

São Pedro e São Paulo, São Benedito, Santa Rita, Nossa Senhora do Rosário, a pro-

sicamente por turistas que frequentam a cidade na alta temporada, e permanen-

cissão de Corpus Christi e o dia do Caminho do Ouro, entre outros.

tes, ocupadas em sua maioria por pessoas de origem estrangeira que ali se estabeleceram, adaptando as construções para, além de habitação, usos relativos ao

Devido ao tombamento da cidade por motivos culturais e da mata que a circun-

comércio e ao turismo. Com esses usos, o valor dos imóveis na porção central da

da, por motivos ecológicos, Paraty, apesar desse crescimento impulsionado pelo

cidade aumenta, afugentando os antigos moradores que se mudam para regiões

turismo, está limitada para se expandir. O turismo parece mesmo ser sua vocação

mais afastadas. Segundo Wilk:

definitiva, podendo talvez ser complementado por outras atividades do setor ter-

Já os paratienses nativos não moram mais no Centro Histórico e nem ao
redor dele. Os que conseguiram garantir uma casinha perto do pedaço
preservado pelo Patrimônio Histórico tiveram sorte. A maioria foi
mesmo para a zona rural e para a vizinha cidade de Cunha (WILK, 1997,
p.47).

ciário, como por exemplo a prestação de serviços na área náutica, centro de convenções, eventos culturais, etc. Contudo, deve-se manter um olhar atento para a
questão do patrimônio, não apenas para que os edifícios e as obras de arte sejam
preservados, mas também para que a própria população parisiense possa nele se
reconhecer e mantê-los como a referência.

Além da ocupação de cidades vizinhas, dá-se um processo de surgimento de bairros sem nenhum planejamento e, com o objetivo de organizar o crescimento da
cidade e preservar sua estrutura original, em 2002 é aprovado pela Câmara Mu-
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Patrimonialização de Paraty

atributos e, sim, por um ou outro separadamente, como é o caso de Diamantina

Para contextualizar o processo de patrimonialização de Paraty é preciso analisar

Patrimônio e preservação no Brasil

alguns comentários sobre o início da atuação do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) na cidade. Esta foi primeiramente elevada a Monumento Estadual do Estado do Rio de Janeiro por meio do Decreto-lei Estadual n°
1.450, de 18 de setembro de 1945. Em 13 de fevereiro de 1958 foi tombada pelo
IPHAN, e no mesmo ano em nível federal o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico
da Cidade de Paraty e, separadamente, o prédio da Santa Casa foi inscritos nos
livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no de Belas Artes. Em
1966, todo o município foi elevado a monumento nacional, por meio do Decreto-lei n° 58.077, de 24 de março, e, em 01 de março de 1974, foi tombado pelo
IPHAN, e em nível federal o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Município de
Paraty, inscritos nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no
das Belas Artes. A elevação a monumento nacional e o tombamento do município
de Paraty fizeram parte de um esforço para preservar o Conjunto arquitetônico e
sua paisagem envoltória, ameaçados pela iminente expansão da cidade.
A definição de Património Urbano não aconteceu de forma linear, tendo
sido um processo que foi acompanhado pela a consciencialização da
importância do espaço urbano. Até ao século XIX, o valor da cidade era
relativo, imputado pelos seus monumentos e símbolos. (CONSCIENCIA,
2009, p.23).

e Goiás Velho.

Ao pensarmos a noção de patrimônio cultural, tal como concebida atualmente, temos que a Revolução Francesa, ou seja, o final do século XVIII é um marco na medida em que assinala o começo da preocupação em se manter alguns elementos
considerados caros à memória coletiva. Em um contexto de grande instabilidade
econômica e política, reconheceu-se a importância que certas igrejas, prédios públicos e coleções particulares poderiam assumir no esforço de criação do estado
nacional francês e do sentimento de pertencimento em comum partilhado por
todos os seus cidadãos. Em seguida, o século XIX foi o momento histórico em que
se observou o surgimento de boa parte dos estados nacionais, tanto na Europa,
onde diversos reinos se uniram em torno de poderes centrais, quanto nas Américas, onde as ex-colônias europeias tornaram-se países independentes configurando o atual recorte político do continente. Neste sentido, diversos símbolos foram
(re)criados, personagens da historiografia tradicional foram transformados em
heróis nacionais e tradições foram resgatadas ou inventadas. Hobsbawn e Ranger (1984) designam como “genuínas” certas práticas e tradições de determinadas
comunidades. Tradições estas que podem ser recriadas e incorporadas a projetos
político-ideológicos específicos, transformando-se em tradições inventadas. Dentre os diversos símbolos criados e valorizados no intuito de construir uma nação
temos que os chamados patrimônios nacionais têm um papel de destaque na

É importante aqui ressaltar também que a cidade busca há tempos inscrever-se

composição destas novas comunidades políticas.

como Patrimônio da Humanidade na lista da UNESCO, que, contudo, considera
que seu acervo não apresenta excepcionalidade. O Brasil decidiu então inscrever

No Brasil, foi durante o Estado Novo, sob o governo nacionalista e centralizador

Paraty como um patrimônio misto, tentando englobar o acervo arquitetônico da

de Getúlio Vargas, que as bases jurídicas para a preservação do patrimônio foram,

cidade, o entorno natural e o fato de ter sido um dos portos da rota do ouro. Com

efetivamente, lançadas com o decreto-lei 25/37 que versa sobre a proteção de

isto, a cidade, que em 2017 completará 300 anos de emancipação politica e deverá

nosso patrimônio cultural. Em 1937, também foi criado o então SPHAN, hoje Insti-

ser indicada como Patrimônio Misto bem Cultural e Natural. Esta façanha é inédita

tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN que é o principal órgão

no Brasil: nenhuma outra cidade do país recebeu esse título por reunir esses dois

brasileiro de preservação do patrimônio cultural. Na década de 30, portanto,
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começou-se a pensar mais seriamente num projeto de Brasil coeso e moderno,

últimos anos a candidatura de Paraty à Paisagem Cultural. Assim, temos que as

alicerçado sobre símbolos e instituições que costurassem a nação. Inicialmente, a

políticas são dinâmicas e entender o papel das cidades históricas, foco central

instituição privilegiou o chamado patrimônio de “pedra e cal”, arquitetônico, o que

de atuação das instituições de patrimônio desde a década de 1930, pode revelar

está expresso no tombamento de grande número de conjuntos arquitetônicos do

como as imagens destas cidades vêm sendo (re)trabalhadas no campo discursivo,

período colonial português. Estas “cidades históricas”, majoritariamente barrocas,

na atribuição do valor. Nosso objetivo, portanto, é em última análise identificar e

são marcos deste contexto político e econômico, ajudam a compreender, portan-

discutir mudanças e permanências no trato com os sítios urbanos tombados, ou

to, algumas dinâmicas espaciais da época e estão associados a uma historiografia

seja, entender a cidade enquanto bem patrimonial.

tradicional, de uma elite branca, católica e ibérica. Entretanto, ao longo de mais de
sete décadas de atuação houve um significativo alargamento na seleção daquilo
que vem a ser patrimônio, para o corpo técnico do IPHAN. A instituição acompan-

Considerações finais

hou de um lado as discussões sobre patrimônio, travadas no plano internacio-

Paraty passou por diferentes contextos ao longo de sua história, foi utilizada e

nal, destacando-se neste sentido as recomendações da UNESCO e, de outro, as

explorada de diferentes maneiras. Analisando o contexto histórico da cidade é

próprias transformações nas ciências sociais nos anos 70, bastante influenciadas

notório o quanto que o porto e o contrabando de escravos foram importantes

por sintagmas críticos. Assim, o IPHAN passou a admitir outros elementos como

para o desenvolvimento inicial da cidade. O entendimento da conformação do

sendo caros à memória nacional, não apenas aspectos arquitetônico-estilísticos,

sítio urbano, assim como das etapas de seu desenvolvimento, é de fundamental

mas também o meio ambiente, a biodiversidade, elementos que remetessem a

importância para a aproximação ao objeto de estudo, a tipologia das edificações

grupos até então marginalizados, como negros e índios, e, mais recentemente, as

que compõem o sítio será também melhor estudada.

práticas culturais de caráter imaterial, como danças, festas e fazeres. Isto implica,
portanto, redefinir que Brasil se quer imaginar e preservar. No entanto, o que se

A partir do entendimento das categorias de autenticidade, identidade e tradição,

observa é que, a despeito da proeminência dos aspectos culturais imateriais at-

são analisadas as intervenções autorizadas ou recomendadas pelo IPHAN e as

ualmente, os sítios urbanos patrimonializados, comumente designados como cen-

apropriações, por meio dos valores atribuídos ao patrimônio por seus usuários e

tros históricos/cidades históricas, permanecem como importantes referentes no

as normas de proteção utilizadas pelo IPHAN estão, em muitos casos, baseadas na

que diz respeito à ideia de patrimônio no Brasil. Hoje, elas são (re)valorizadas por

interpretação da categoria de autenticidade. Em Paraty o Código de Obras Munic-

serem, justamente, palco de diversas atividades tradicionais, de manifestações

ipal de 1947 não previa reconstruções de casarios arruinados, encarava a cidade

culturais, festejos, revelando uma ampliação nas atribuições de valor imputadas a

como um bem acabado, composto por construções

estas cidades. Mais recentemente a paisagem também vem sendo admitida como
um bem patrimonial/patrimonializável. Superando não apenas a dicotomia entre patrimônio cultural e patrimônio natural mas também uma visão puramente
paisagística e estética dos sítios urbanos, a UNESCO criou a categoria de Paisagem
Cultural Mundial, sendo aquela que expressaria uma relação excepcional entre
o homem e o ambiente no qual está inserido. O Brasil, que recentemente conseguiu esta chancela para cidade do Rio de Janeiro, também vem interpondo nos

1314

que seguissem uma tipologia próxima à existente, inclusive quanto ao alinhamento. Ou seja, previa o preenchimento dos vazios com casas modernas que não
destoassem das construções existentes, seguindo os preceitos da reprodução
estilística. Do seu uso, Paraty sofreu algumas descaracterizações, muito da sua
arquitetura em estilo eclético foi perdida para dar lugar a uma arquitetura “homogênea” à paisagem, com isso transformações em ruas e paisagem como é no
caso da rua ao lado da praça da matriz.
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A grande diversidade cultural presente no território nacional e a existência de
órgãos de proteção e preservação do patrimônio brasileiro desde os anos 30 do
século passado contribuíram para a existência de diversos sítios urbanos tombados que guardam importantes registros materiais de organizações sociais,
econômicas e políticas pretéritas. Nas últimas décadas, a prática preservacionista
brasileira tem dado sinais de seu dinamismo, acompanhando as discussões travadas nas ciências sociais e em órgãos internacionais de preservação do patrimônio.
Ao passo que, no caso de Paraty, as transformações no trato com as atribuições de
valor para patrimônio, fazem com que a cidade tenha sua imagem e seus valores
constantemente discutidos e repensados. Assim, apresentar um debate teórico
sobre a relação intrínseca entre patrimônio e discursos, bem como analisar o esFigura 3 – Casa em estilo eclético no conjunto

copo legislativo que protege e que atribui valor àquela cidade pode vir a ser uma

arquitetônico de Paraty, 1937.

contribuição para o campo da Geografia do Patrimônio. Em suma, o presente tra-

Fonte – Luis Carlos Conti

balho visa discutir o alargamento do conceito de patrimônio, a produção de narra-

Figura 4 – Transformação de imóvel em estilo eclético em colonial.
Fonte – PRIESTER, 2014.

tivas sobre o território e as várias representações que incidem sobre a cidade de
Paraty a partir de seu conteúdo patrimonial. Incorporando as políticas públicas de
preservação como objeto de estudo, espera-se ampliar a agenda temática da disciplina e chegar a uma melhor compreensão das imagens e discursos atinentes ao

1945
1958
1966
1974
Anos 90

Monumento Estadual pelo Decreto-Lei nº 1.450.
Inscrição no Livro do Tombo Arqueológico. Etnográfico
e Paisagístico e no Livro de Belas Artes (Centro
Histórico).
Monumento Nacional pelo Decreto nº 58.077 (todo o
município), pelo Congresso Federal.
Inscrição no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico e no Livro de Belas Artes (Todo o
município).
Candidatura a Patrimônio Mundial.

território brasileiro – admitindo as medidas de patrimonialização, evidentemente,
como apenas um dos meios de produção destas narrativas.
Através do questionário obtivemos uma percepção mista das pessoas que vivem
no município, dentro e fora do perímetro do centro histórico. 85% dos entrevistados moram fora do limite do centro histórico e 15% moram no centro histórico,
com o processo de expansão e crescimento da cidade esse numero se dá porque o
centro perdeu muitos moradores para dar lugar ao comercio. Ainda neste processo de crescimento perguntamos o que acham do seu bairro e sobre a infraestrutura do mesmo, 60% acham seu bairro bom e 50% consideram a infraestrutura
do bairro ruim, 52% dos entrevistados avaliam suas casas em estilo moderno e

Tabela 1 - atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na cidade de

28% em estilo colonial, 96% consideram a preservação importante, já que a cidade

Paraty

é reconhecida como patrimônio nacional pelo IPHAN, também 82% sabem que
Paraty esta em processo de obtenção do titulo de patrimônio mundial pela UN-
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ESCO e acham a inscrição positiva, entretanto dizem que existe muitas ressalvas
quanto ao processo e a real vantagem de Paraty obter o titulo, 81% dos entrevistados consideram ter alguma referencia em Paraty, mas muitos apontaram referências diferentes do contexto hoje preservado pelo IPHAN. Isso mostra a falta de
reconhecimento, já que o que deve ser preservado é também o monumento, mas
também a autenticidade e identicidade social do contexto. Também com base nos
resultados obtidos conclui-se que houve modificações no uso e nas características
arquitetônicas do conjunto histórico que impactaram diretamente na relação entre os usuários permanentes e temporários com os espaços construídos.
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RESUMO
A ampliação da noção do patrimônio cultural operada conceitualmente nas últimas
décadas com a referência da natureza imaterial da cultura colocou no centro do
debate questões relacionada à pluralidade e diversidade cultural, transformando o
patrimônio em um campo privilegiado de reelaboração de novas identidades coletivas,
como um instrumento fundamental para o reconhecimento dos grupos sociais que
as constroem, por meio de diálogos e convivências necessárias. É público e notório a
lacuna de referências às matrizes africanas e indígenas no campo de estudos sobre
o patrimônio cultural e, sobretudo, nas políticas de preservação no Brasil, devido ao
caráter eurocêntrico e restrito da prática de proteção do patrimônio cultural, desde os
seus primórdios na década de 1930. Após quatro décadas do primeiro tombamento,
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), relacionado aos bens
culturais da comunidade afro-brasileira, o tombamento do “Acervo da Magia Negra”,
por solicitação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 1938, foi realizado o
tombamento federal do primeiro terreiro de candomblé, o Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Casa
Branca do Engenho Velho, Salvador-BA) em 1984, efetivado em 1986. No mesmo período,
também foi realizado o tombamento da Serra da Barriga, sítio arqueológico e sede do
Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Na década do ano 2000, o IPHAN iniciou
o tombamento de uma série de terreiros, totalizando até o momento nove tombamentos.
Esse período também foi marcado pelo estabelecimento do Registro do Patrimônio
Imaterial (Decreto 3.551/2000) e pelo início do Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC) dos povos de terreiro no estado do Rio de Janeiro por meio do projeto de
“Mapeamento dos Terreiros de Candomblé do estado do Rio de Janeiro”. Com a proteção
do patrimônio imaterial pelo IPHAN, as ações de preservação dos bens culturais da
comunidade afro-brasileira foram ampliadas. Assumindo o pressuposto de que para
preservar tem que conhecer e autoconhecer, o presente artigo busca problematizar
os processos de patrimonialização dos bens culturais dos afro-brasileiros (filhos da
diáspora africana nascidos no Brasil), para as nossas gerações, sob a perspectiva de
uma educação para as relações étnico-raciais na área da educação para o patrimônio,
a partir da seguinte indagação: O que significa transformar em patrimônio cultural as
referências culturais de um povo marcado pela exclusão numa sociedade com profundas
desigualdades sociais, estruturada pela a lógica perversa do racismo, fruto da diáspora
africana como os afro-brasileiros?
Palavras-chave: Patrimônio cultural; Cultura afro-brasileira; Terreiro de candomblé;
1321
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1 — Considerações iniciais

bens vinculados aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (PTMA),

Refletir sobre a transformação das referências culturais dos Povos e Comunidades

Acreditarmos que o reconhecimento das referências culturais afro-brasileiras

Tradicionais de Matriz Africana (PTMA) em bem cultural da nação é o principal objetivo deste trabalho. Trata-se das referências de um povo em luta desde a diáspora e a escravidão; um povo com uma cultura de origem e identificável cronológica
e geograficamente, cuja trajetória, incluindo perdas e desaparecimentos tanto
quanto resistência e renovação, preserva, inventa e reinventa a tradição, sua fonte
de saber e de identidade (SEPPIR, 2016). Comunidades que se organizam a partir
dos valores civilizatórios e da cosmovisão de mundo dos africanos escravizados e
que ressignificaram suas culturais durante o sistema escravista, possibilitando um
contínuo civilizatório africano no Brasil, constituído de territórios próprios caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços
à comunidade.
No Brasil e no mundo, a política de preservação do patrimônio cultural sempre foi
conservadora. Apesar de ter uma longa trajetória, a prática institucional de preservação do patrimônio cultural desde a década de 1930, foi estruturada e consolidada de forma limitada e representativa apenas de aspectos culturais selecionados e compartilhados pelas elites intelectuais e políticas num ambiente político de
fortalecimento de sentimento de brasilidade associada à imagem do Brasil como
uma nação identificada apenas com a tradição européia, excluindo do conjunto
dos bens culturais as referências dos povos africanos e indígenas. O elitismo e o
caráter eurocêntrico são marcas de uma política de patrimônio cultural restritiva,
cujo único instrumento era o tombamento caracterizado pela valorização de monumentos e proteção de bens materiais (NOGUEIRA, 2008; FONSECA 2009; LIMA

sua história, memória, identidade e modos de vida.

como patrimônio cultural nacional não trata apenas de uma simples mudança
de foco na objetivação do que deve ou não deve ser patrimonializado no universo cultural da população negra, mas, sobretudo, exige uma mudança de olhar,
a partir de uma operação intelectual de posicionamento político com conotação
pedagógica, no sentido coloca por Nogueira na sua proposta de uma leitura da
trajetória de reconhecimento da cultura afro-brasileira como patrimônio nacional
(2008). Nesta direção, o propósito inicial aqui é contribuir para o amadurecimento
de um diálogo sobre esta temática nas várias áreas científicas e de estudos do patrimônio cultural, na busca de enriquecer ainda mais o conhecimento acadêmico
sobre este campo de estudo no âmbito das ciências sociais no Brasil.

2 — A concepção cultura autêntica e referência
cultural nos estudos sobre o patrimônio — idéias
preliminares
No final do século XX assistimos a emergência de um novo sentido de patrimônio cultural mediante a inclusão de fenômenos como oralidade, conhecimentos
tradicionais, saberes, sistemas de valores e expressões artísticas e culturais como
componentes fundamentais na identificação cultural dos povos. O campo do
patrimônio vivenciou um processo de ressemantização e ampliação do conceito
de patrimônio cultural com implicações nas políticas públicas de preservação. A
adoção da referência imaterial da cultura colocou no centro do debate questões

2012 e 2014).

relacionada à pluralidade e diversidade cultural, transformando o patrimônio em

A transformação das referências culturais dos afro-brasileiros em patrimônio cul-

um instrumento fundamental para o reconhecimento dos grupos sociais que as

tural nacional por parte do Estado é recente, resultado do processo de democra-

constroem, por meio de diálogos e convivências necessárias, até então excluídos

tização do estado e da sociedade, a partir de meados da década de 1980, onde

das políticas públicas de preservação. A inclusão de “novos” patrimônios, “novas”

se evidencia um movimento crescente de casos de solicitação de salvaguarda de

identidades, e múltiplas memórias possibilitou o surgimento de um novo campo
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um campo privilegiado de reelaboração de novas identidades coletivas, como
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para o patrimônio cultural, “postulado pela concepção antropológica de cultura

patrimônio “para classificar bens tão tangíveis e materiais quanto lugares, festas,

que o orienta, sinaliza para a necessidade de colocar em debate a reorientação

espetáculos e alimentos” (Idem, p. 20-21). Fruto da moderna noção antropológica

das políticas públicas de preservação a partir do novo sentido do patrimônio”

da cultura, cuja ênfase recai nas relações sociais ou simbólicas, a categoria “in-

(GONÇALVES, 2008, p. 245).

tangibilidade” se relacionada a desmaterialização do patrimônio. Trata-se de uma
categoria ambígua de patrimônio cultural que reúne as duas dimensões (material

Gonçalves (2005) destaca três aspectos ou categorias definidores de patrimônio

e imaterial) que aparecem de modo distinto nos limites desta categoria. “Não há

no contexto da modernidade. O primeiro aspecto é o da ressonância que diz res-

como falar em patrimônio sem falar de sua dimensão material” (Idem, p. 21).

peito às forças emanadas pelos objetos e evocadas no público. Trata-se do “poder
de um objeto exposto atingir um universo mais amplo, para além de suas fron-

O terceiro aspecto do patrimônio cultural é o da subjetividade. Gonçalves ressalta

teiras formais, o poder de evocar no expectador as forças culturais complexas

o papel que a categoria do patrimônio exerce na formação das subjetividades

e dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é, para o expectador, o repre-

(individuais e coletivas). Trata-se da existência de uma relação orgânica e inter-

sentante” (GREENBATT apud GONÇALVES, 2005, p.19). Utilizando deste conceito,

na entre o patrimônio e as formas de autoconsciência individual ou coletiva. Ao

Gonçalves afirma que “os objetos que compõem um patrimônio precisam encon-

distinguir a concepção clássica de cultura — na qual a cultura é pensada como

trar ’ressonância’ junto ao seu público” (op. cit.).

processo de auto-aperfeiçoamento humano, da concepção moderna de cultura, a
partir do século XVIII, segundo a qual as culturas seriam expressões orgânicas da

O autor vê essa ressonância - o poder de “evocar no expectador as forças culturais

identidade dos diversos grupamentos humanos, Gonçalves afirma que “o sentido

complexas e dinâmicas de onde eles emergiram” (Greenblatt apud Gonçalves,

fundamental dos patrimônios consiste em sua natureza total e em sua função

2005, p. 19-20), em risco devido ao processo de eliminação da ambigüidade e da

eminentemente mediadora” (2005, pp. 27-30).

precariedade dos patrimônios culturais destacado que o aspecto da ambigüidade
presente na categoria patrimônio é definidor da própria natureza desse patrimô-

Diante desta discussão, Gonçalves apresenta noção de cultura autêntica formu-

nio.

lada pelo antropólogo e lingüística norte-americano Edward Sapir (1884-1939) segundo qual a cultura quando autêntica é “uma expressão da criatividade dos

Conforme esses aspectos, Gonçalves chama atenção para a questão do acesso

indivíduos, não se impõe de fora para dentro, mas de dentro para a fora”. Neste

que o patrimônio cultural possibilita, por exemplo, o acesso “ao passado não de-

sentido, a cultura “é vivida pelos indivíduos como uma experiência de criação, de

pende inteiramente de um trabalho consciente de construção no presente, mas,

transformação. Nela o indivíduo é pensado [...] como um núcleo de valores cul-

em parte, do acaso” (Idem, p. 20).

turais vivos” (SAPIR apud Gonçalves, p. 30).

O segundo aspecto ou categoria do patrimônio cultural ressaltado por Gonçalves

Segundo Gonçalves,

é o da materialidade do patrimônio, pois “é importante considerar o fato de que
o patrimônio sempre foi e é ‘material’. Para ele, “a categoria do “imaterial” ou do
‘intangível’ foi criada para “designar aquelas modalidades de patrimônio que escapariam de uma definição convencional limitada a monumentos, prédios, espaços urbanos, objetos, etc.”. Curioso para Gonçalves, é o uso dessa noção de
1324

Para esse autor, a “cultura autêntica” não está baseada numa oposição
verdadeira entre o “indivíduo culturalizado” e o “grupo cultural”
(Sapir, 1985, p. 321-322). Para ele, o indivíduo não preexiste às formas
culturais, mas é, até certo ponto, um efeito dessas formas culturais.
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No entanto, e aí está a diferença, para Sapir essas formas não são
entidades objetificadas esperando para serem descritas e analisadas.
(Op. cit.)
Essa compreensão de “culturas autênticas” formuladas por Sapir é importante
pensar a categoria patrimônio cultural. Isso por que para Gonçalves,
Outro aspecto igualmente importante na sua compreensão das
“culturas autênticas” é “[ ] a atitude adotada em relação ao passado,
suas instituições, seus tesouros de arte e pensamento” (Sapir, 1985, p.
325, tradução minha). Esse passado, no contexto dessas culturas, não
existe na forma como determinados objetos são apreciados através
das vitrines dos museus. Na verdade, afirma Sapir, “[ ] o passado é
de interesse cultural apenas quanto ele está ainda presente e pode
tornar-se o futuro” (Sapir1985, p. 325, tradução minha). Esse aspecto
cabe sublinhar, mantém uma ostensiva afinidade com a categoria
“patrimônio”, tal como estamos explorando nestas reflexões. Ele
articula-se intimamente com a dimensão da subjetividade, uma vez que
esta pressupõe sempre alguma forma específica de continuidade entre
passado, presente e futuro (Idem, p. 31).
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sificação e identificação do patrimônio cultural em material ou tangível e imaterial
ou intangível. Tal dicotomização, fruto da invenção moderna do termo patrimônio, está na base das definições e classificações hierarquizantes das culturas humanas, cuja lógica de racionalização tem como lócus central os modos de vida e
costumes dos povos europeus estruturado na forma de pensar e agir capitalista.
Por isso, afirma que a concepção de cultura autêntica “não legitima as estratégias
intelectuais correntes que condenam certas formas culturais à inautenticidade
enquanto congelam outras na condição de autênticas (Op. cit.).
Para enriquecer este debate somamos à concepção de cultura autêntica, a noção
de referência cultural para se pensar o patrimônio cultural em tempos de reconhecimento e valoração das sociedades humanas sob as perspectivas da inter/multiculturalidade, isto é, da pluralidade e diversidade cultural, culturas equivalentes
e não hierarquizadas. Segundo a pesquisadora Maria Cecília Londres Fonseca, a
noção de referência cultural foi introduzida no vocabulário das políticas culturais
a partir de meados dos anos de 1970 quando os critérios da eleição do bem a ser
preservado pelo IPHAN foram reavaliados e problematizados mediante questões
que, até então, não preocupavam aqueles que formulavam e implementavam as
políticas de patrimônio.

O autor vê a utilidade dessa noção de “cultura autêntica” “como um instrumento
conceitual para interromper todo e qualquer processo de definição e objetificação
de formas culturais”, afirmando:
Explorando as conseqüências analíticas mais importantes do texto
de Sapir, poderíamos dizer que a cultura autêntica é precisamente o
que escapa de toda e qualquer definição, classificação e identificação
precisa e objetificadora, tal como ocorre nos discursos de patrimônio
cultural em seu sentido moderno, especialmente quando articulados por
agências do Estado. São exatamente as formas de “cultura autêntica”
que necessariamente escapam das redes desses discursos (Idem).
Talvez o que Gonçalves concretamente tenta passar com essa concepção
de cultura autêntica, seja a idéia da necessária superação da “falsa” definição, clas-
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Entendia-se que o patrimônio cultural brasileiro não devia se restringir
aos grandes monumentos, aos testemunhos da história oficial, em
que sobretudo as elites se reconhecem, mas devia incluir também
manifestações culturais representativas para os outros grupos que
compõem a sociedade brasileira - os índios, os negros, os imigrantes, as
classes populares em geral (FONSECA, 2012, p. 35).
As políticas de preservação dos bens culturais no Brasil e no mundo de tendência
conservadoras estavam sendo problematizadas pelo fato um único instrumento
de proteção, o “tombamento” que privilegiava apenas os bens de natureza material (físico, monumento), deixando de fora referências culturais de grupos formadores da sociedade brasileira, como os negros e indígenas mencionados acima.
Para Fonseca,
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A limitação, durante mais de sessenta anos, dos instrumentos
disponíveis de acautelamento teve como consequência a produção
de uma compreensão restritiva do termo “preservação”, que costuma
ser entendido exclusivamente como tombamento. Tal situação veio
reforçar a ideia de que as políticas de patrimônio são intrinsecamente
conservadoras e elitistas, uma vez que os critérios adotados para o
tombamento terminam por privilegiar bens que referem os grupos
sociais de tradição européia, que no Brasil, são aqueles identificados
com as classes dominantes (FONSECA, 2009, p. 64).
A ideia de “referência cultural” surge em contraposição ao elitismo e a lógica da
exclusão que marcam a trajetória das políticas de preservação centradas no tombamento. O uso dessa expressão, segundo a autora, provoca um deslocamento
do “foco dos bens - que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua
riqueza, por seu peso material e simbólico - para a dinâmica de atribuição de
valores” (2012, p. 35), trazendo como pressuposto “os sujeitos para os quais essas
referências fazem sentido (referências para quem?)” e a compreensão da diversidade da produção material, dos sentidos e dos valores atribuídos pelos difer-
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“falem” daquele contexto cultural, no sentido de representá-lo. Nessa
perspectiva, os sujeitos dos diferentes contextos culturais têm um
papel não apenas de informantes como também de intérpretes de seu
patrimônio cultural (Op. cit, p. 38).
Para tanto, concordamos com a autora quando afirma que o primeiro passo para
transformar as referências culturais de um determinado grupo social em patrimônio cultural é o conhecimento dessas referências. Como afirma Fonseca “para proteger tem que conhecer” e isso significa identificar e enunciar essas referência
conforme o contexto cultural e a perspectiva de seu sujeitos criadores e detentores. Partindo deste pressuposto, colocamos aqui a questão do como operar este
conhecimento quando se trata de contextos culturais assentadas em distintas
epistemologias? Com diferentes sujeitos do conhecimento? Como proteger o que
não se conhece?

3 – Cultura afro-brasileira: o patrimônio cultural como
instrumento de luta

entes sujeitos aos bens e práticas sociais instituídas por eles próprios. Em outras
palavras, o termo referência cultural considera a pluralidade e a descentralização

A transformação das referências culturais dos afro-brasileiros em patrimônio cul-

de critérios objetivos e os sujeitos detentores, fazendo com que os instrumen-

tural nacional por parte do Estado é recente, resultado do processo de democra-

tos legais de acautelamento precisam ser amparados por políticas específicas de

tização do estado e da sociedade, a partir de meados da década de 1980, onde

preservação para a efetivação do patrimônio cultural e a garantia da preservação

se evidencia um movimento crescente de casos de solicitação de salvaguarda de

da cultura.

bens vinculados aos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (PTMA),
sua história, memória, identidade e modos de vida. Os PTMA são comunidades

Mais interessante ainda é que a adoção dessa expressão pode contribuir para o

que se organizam a partir dos valores civilizatórios e da cosmovisão de mundo

reaprendizado de um novo olhar para culturas de povos cuja história e trajetória

dos africanos escravizados e ressignificaram suas culturais durante o sistema es-

foram marcadas pela violência dos colonizadores e vitimizados pela lógica do rac-

cravista, possibilitando um contínuo civilizatório africano no Brasil, constituído de

ismo em suas várias dimensões (individual e institucional), como os afro-brasile-

territórios próprios caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e

iros, pois

pela prestação de serviços à comunidade. Trata-se de um povo em luta desde
a diáspora e a escravidão; um povo com uma cultura de origem e identificável
O ato de apreender “referências culturais” pressupõe não apenas a
captação de determinadas representações simbólicas, como também
a elaboração de relações entre elas e a construção de sistemas que
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cronológica e geograficamente, cuja trajetória, incluindo perdas e desaparecimen-
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tos tanto quanto resistência e renovação, preserva, inventa e reinventa a tradição,

O Quadro 1 a seguir mostra os bens culturais afro-brasileiros inscritos no Livro de

sua fonte de saber e de identidade (SEPPIR, 2016, p. 10).

Tombo pelo IPHAN como patrimônio cultural da nação.

Até o momento, no âmbito da política federal de patrimônio cultural, as formas
oficiais pelas quais um determinado “bem” ou “objeto” pode ser reconhecido como

Quadro 1 - Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro Tombados pelo IPHAN

Bem Cultural em todo país, são o Tombamento ou o Registro de Bens Culturais de

NOME DO BEM

ÁREA DE
ABRANGÊNCIA/UF

ANO

Rio de Janeiro - RJ

1938

União dos Palmares/AL

1986

Terreiro da Casa Branca

Salvador/BA

1986

“impor a preservação de bens materiais, públicos ou privados, aos quais se atribui

Terreiro do Axé Opô Afonjá

Salvador/BA

2000

valor cultural para a comunidade na qual estão inseridos”, segundo Rabello (2015,

Terreiro Casa das Minas Jeje

São Luís/MA

2005

p. 2-3). Pressupõe a conservação do bem mediante a manutenção das suas carac-

Terreiro de Candomblé Ilê IyáOmim Axé
Iyamassé (Gantois)

Salvador/BA

2005

Terreiro do Alaketo, Ilê MaroiáLáji

Salvador/BA

2004

Terreiro de Candomblé do Bate-Folha

Salvador/BA

2005

pela política de preservação nos três níveis de governo. De forma bastante resu-

Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré

Salvador/BA

2014

mida, esses procedimentos administrativos começam com o Ato do tombamento

Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde
(Roça do Ventura)

Cachoeira/BA

2015

Itaparica/BA

2015

Natureza Imaterial. Trata-se, portanto, de dois métodos distintos com diretrizes
próprias e procedimentos legais e administrativos utilizados pelo órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural em nível nacional, estadual e municipal.
A primeira forma, o Tombamento é mais antiga - até pouco tempo a única - instrumento jurídico criado pelo Decreto-lei nº 25 de 1937 (DL 25/37) com o objetivo de

terísticas física vista como a fonte de atribuição do seu valor cultural.
Do ponto de vista metodológico, o tombamento pressupõe um conjunto de procedimentos específicos a serem respeitados pelos órgãos públicos responsáveis

instituído pelo poder público e que busca identificar o bem cultural sobre o qual
incidirá o interesse público, informando o que motiva a preservação daquele bem;
(b) Instrução do procedimento de tombamento encaminhada a um Conselho, formado no âmbito da Administração, para deliberar sobre o objeto, sobre suficiência da motivação, sua pertinência com a política geral, enfim, decidindo sobre o
tombamento, podendo ter ou não a decisão final do tombamento conforme legislação específica. No âmbito federal, a decisão do Conselho é encaminhada ao
ministro de Estado para homologação; nas demais unidades federativas, estados
e municípios, em geral, a decisão dos respectivos Conselhos é encaminhada ao
chefe do Executivo para sua efetivação por meio de decreto (idem, p.9). O tombamento pode ser provisório ou definitivo, concluído pela inscrição dos referidos
bens no Livro de Tombo.

1330

Museu da Magia Negra
Serra da Barriga

Terreiro Culto aos ancestrais - Omo Ilê
Agbôulá
Fonte: IPHAN, 2018

O Quadro 1 acima mostra que até o momento temos um total de 11 bens ou
referências culturais afro-brasileiras reconhecidas como patrimônio cultural da
nação por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico. O Museu da Magia
Negra foi o primeiro tombamento de caráter etnográfica no país, realizado logo
após a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN, em 1938 e, pode ser considerado exceção no panorâma de tombamento dos
PTMA. Trata-se de uma coleção de peças sagradas do universo religioso afro-bra1331
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sileiro apreendida pela Polícia (Seção de Toxicos e Mystificações) do antigo Distrito

to do tombamento da coleção dos símbolos do universo religioso afro-brasileiro.

Federal (hoje capital Rio de Janeiro) e ainda hoje é fonte de muita polêmica.

Destacam neste contexto o tombamento da Serra da Barriga, em Alagoas, e do
Terreiro da Casa Branca, em Salvador, ambos em 1986. Tratam de dois marcos

Segundo Lima (2012, p. 47) este tombamento foi um equívoco, na medida em

simbólicos da história e da cultura dos afro-brasileiros, bem como símbolos tam-

que a construção desse patrimônio cultural afro-brasileiro “desconsidera as per-

bém da nova concepção de patrimônio cultural no país, segundo Nogueira (2008),

cepções negativas elaboradas sobre os afro-brasileiros e suas práticas culturais”

tendo em vista que

no período de tombamento, cuja interpretação corrobora ou reifica a “ideologia
da satanização e diabolização da arte e da cultura afro-brasileira” (CORRÊA apud
LIMA, Idem.). Diante do processo de tombamento dessa Coleção, a autora coloca
que o mesmo não resulta de uma “preocupação do Sphan com a cultura negra, mas sim a preservação do modo como as elites intelectuais, inclusive àquelas
associadas à construção do patrimônio nacional, pensavam naquele período as
práticas religiosas vinculadas a esse universo cultural” (Idem). Mostra ainda que
o valor patrimonial atribuído para transformar essas referências - a coleção de
peças do universo da religiosidade afro-brasileira - em “bem cultural” foi pautada
pelo “olhar policial” e não por uma “valorização positiva da cultura negra” (Idem).
Acrescentamos a questão de que esse “olhar policial” é o olhar do Estado através

traduzem a apropriação do tombamento por parte da população
civil na política de preservação. Nos dois casos, todo processo de
tombamento foi encaminhado por representantes de instituições
culturais e acadêmicas, por representantes dos movimentos negros e
por grupos locais (p. 243).
Neste sentido, a leitura do Quadro 1 revela que a maioria dos tombamentos que
se seguiram pós-1986, correram nos anos 2000 cenário marcado pela instituição
do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criação do Programa Nacional do Patrimônio Cultural, porém todos são terreiros tombados.

dos seus órgãos de repressão que agem a partir da lógica do racismo institucional

O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial é o segundo método utilizado

que condenava as práticas religiosas do PTMA vistas como “espiritismo” e “magia”

para transformar um bem em patrimônio cultural. Criado no ano 2000, por meio

proibidos pelo Código Penal Republicano de 1890 (Artigo 197). Até o nome “Museu

do Decreto nº 3.551, o Registro surgiu como um modo alternativo ao tombamento

da Magia Negra” é revelador deste ambiente marcado pelo racismo contra a pop-

e resulta da experiência acumulada pelo IPHAN e de outras instituições nacionais,

ulação negra em geral e pelo preconceito e discriminação das práticas religiosas

estaduais e municipais, públicas e privadas, pessoas e grupos que se dedicaram

dos PTMA em particular. Importante ressaltar que desde os anos de 1980 há um

a estudos, pesquisas das mais variadas expressões culturais, movimentos sociais

movimento da sociedade civil no Rio de Janeiro reivindicando a repatriação dess-

vinculados a cultura, e experiências internacionais, sobretudo, da Organização das

es símbolos sagrados, há dois anos o IPHAN iniciou o debate para alteração da

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com o reconhe-

denominação do bem e no ano passado foi constituída a campanha #LIBERTE O

cimento e adoção do conceito de patrimônio imaterial ou intangível. Mais ainda,

NOSSO SAGRADO por lideranças de terreiro recebendo apoio de políticos da As-

o Registro busca cumprir a Constituição Federal (CF) de 1988 (Artigos 205 e 206),

sembléia Legislativa solicitando alteração da nomenclatura e a retirada das peças

que mediante a adoção de concepção de patrimônio cultural bem mais ampla

do Museu da Polícia.

do que as Constituições anteriores, definiu como patrimônio cultural brasileiro

O quadro 1 revela ainda que dez referências culturais afro-brasileiras foram tombadas dos anos oitenta, isto é, num contexto histórico e conjuntural muito distin-
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os bens de natureza material e imaterial, individuais ou coletivos, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, como os afro-brasileiros e indígenas, mas, sobretudo, deter-
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minando a participação desses grupos, em parceria com o Estado, nas políticas de
preservação do patrimônio considerando a democratização do acesso aos bens
de cultura e a valorização da diversidade étnica e regional. Cabendo ao Estado a
garantir o pleno exercício dos direitos culturais, entre os quais destaca o direito à
memória e acesso às fontes da cultura nacional.
Desta forma, o Registro se distingue do Tombamento, segundo Fonseca (2015), “na
medida em que não se propõe a conservar os bens registrados ou a assegurar a
sua autenticidade, nem a atribuir ao poder público a obrigação de fiscalizar e de
zelar pela sua integridade física”. Neste sentido, conforme Decreto nº 3.551/2000,
cabe ao Ministério da Cultura “além da concessão do título de “Patrimônio Cultural
do Brasil” e inscrição no livro de registro correspondente (art. 5º),assegurar ao
bem registrado documentação pelos meios adequados e “ampla divulgação e
promoção” (art. 6º).
O Decreto Federal nº 3.551/2000 cria as bases institucionais e legais para uma
política pública de patrimônio cultura mais abrangente, a partir dos Registros de
Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro mediante a implementação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial
(PNPI), permitindo transformar em patrimônio cultural práticas e domínios da
vida social expressa em (I) saberes (conhecimento e modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades); (II) celebrações (festas, rituais que marcam a vivência
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da
vida cotidiana); (III) formas de expressão (manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas); e (IV) Lugares (feiras, mercados, santuários, praças e de-
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Segundo Nogueira,
O decreto 3.551\2000 coloca como prioridade para o registro de
determinados bens culturais de natureza imaterial ou intangível a
sua continuidade histórica e relevância nacional para a memória,
identidade e formação da sociedade brasileira. No Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial, criado pelo decreto, está o reconhecimento e
a valorização do patrimônio a partir da instituição do inventário e do
registro.A meta é contribuir para preservação da diversidade étnica
e cultural do país e para a disseminação de informações sobre o
patrimônio cultural brasileiro a todos os segmentos da sociedade (Op.
cit, p. 247).
A importância do inventário e do registro ressaltado acima por Nogueira se prende ao fato de que ambos contribuírem para a preservação da diversidade étnica
e cultural e na disseminação de informações para todos, sem exceção, o que permite que os procedimentos para o reconhecimento do bem como patrimônio cultural se torne mais democrático e participativo. As etapas para o Registro do bem
a ser patrimonializado pressupõe a identificação, documentação, investigação,
preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão (essencialmente por
meio da educação formal e não-formal) e revitalização do patrimônio imaterial
em seus diversos aspectos, em constante construção participativa da comunidade
detentora, conforme preconiza o Decreto nº 3.551/2000. Deste modo, um conjunto de medidas se faz necessárias para garantir a permanência do bem cultural.
Nesse cenário, amplia-se o número de referências culturais afro-brasileiras como
patrimônio cultural no país, conforme mostrado no Quadro 2 a seguir.

mais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas).
Trata-se de um patrimônio, transmitido de geração a geração, constantemente
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando assim sentimento de identidade
e continuidade, contribuindo para a promoção e o respeito à diversidade cultural
e à criatividade humana, apropriado por indivíduos e grupos sociais como importante elemento de sua identidade (BRASIL, 1988; IPHAN, 2013; CAMPOS, 2013).
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Constituição de 1988 e sentimento de justiça social, pautou no centro do debate

Quadro 2 - Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro Registrado pelo IPHAN

público questões relacionadas à luta histórica da população negra brasileira por

NOME DO BEM

ÁREA DE ABRANGÊNCIA/UF

ANO

reconhecimento, valorização e reparação de prejuízos históricos, psicológicos e

Samba de Roda do Recôncavo Baiano

Recôncavo Baiano

2004

materiais sofridos em consequência do processo de colonização e do fenômeno

Ofício de Baiana de Acarajé

Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Distrito Federal, São Paulo

2005

Jongo do Sudeste

Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito
Santo, Minas Gerais

2005

Tambor de Crioula

Maranhão

2007

Rio de Janeiro

2007

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro:
partido alto, samba de terreiro e sambaenredo

da diáspora africana. Mesmo considerando certo avanço neste sentido, somados
o patrimônio cultural afro-brasileiros relacionados aos Povos Tradicionais de Matriz Africana temos apenas 24 bens tombados em 81 anos de história da política
de preservação cultural no país, convenhamos que é irrisório quando constatamos que mais da metade da população brasileira é negra (pretos mais pardos) e
sua cultura encontra-se enraizada em todo território nacional. Isso só se explica
pelo desconhecimento, ignorância e descaso que marcam a invisibilidade dos descendentes do negro africano no Brasil.

Ofício dos Mestres de Capoeira

Nacional

2008

Roda de Capoeira

Nacional

2008

Complexo Cultural do Bumba-meu-boi
do Maranhão

Maranhão

2010

Festa do Senhor Bom Jesus do Bomfim

Bahia

2013

Maracutu Nação

Pernambuco

2014

sem considerar os bens tombados pelos órgãos estaduais de patrimônio. Diante

Maracatu baque solto

Pernambuco

2014

de um cenário favorável à democratização e a participação social, sobretudo do

Cavalo Marinho

Pernambuco

2014

Caboclinho

Pernambuco

2016

Fonte: IPHAN, 2018

A questão da participação social, ressaltada acima por Nogueira, marca o cenário
da democratização do Estado e da sociedade brasileira a partir da década de oitenta e explica, mesmo de forma parcial, o aumento de bens culturais relacionados aos Povos Tradicionais de Matriz Africanas revelada pelo Quadro 2 acima. Associado ao novo sentido do patrimônio cultural devido à ampliação da concepção,
a partir do reconhecimento da importância da dimensão imaterial da cultura, de-

3 — Considerações finais
Muitas são as questões que podem e devem ser levantadas com a partir de análises mais apuradas dos processos de patrimonialização dos bens culturais dos
Povos Tradicionais de Matriz Africanas, tombamento e registros pelo IPHAN. Isso

movimento negro, assistimos maior visibilidade da cultura negra e maior reconhecimento como patrimônio cultural da nação. Uma questão de fundo que pode ser
levantada a partir da visão panorâmica apresentada neste trabalho se relaciona
ao problema da preservação desse patrimônio. Trata-se de compreender melhor
o que são e o que representam as ações de preservação do patrimônio a partir
dos planos de salvaguarda. Por um lado, importante entender essas ações a partir
da perspectiva dos órgãos e agentes públicos responsáveis pelo patrimônio. Qual
o papel exercido concretamente por eles pós-tombamento e pós-registro?; por
outro lado, fundamental perceber como essas ações são percebidas pelos sujeitos
criadores e detentores do patrimônio cultural. Quais os benefícios da patrimonialização das suas referências culturais.

stacamos o papel exercido pelo Movimento Negro nacional que respaldados pela
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No caso aqui estudado, o patrimônio cultural dos PTMA, é preciso compreender
que não se trata de mais um processo político-administrativo de patrimonialização como tradicionalmente ocorre nos órgãos públicos de patrimônio. É preciso ter em mente que se trata de culturas de povos ou comunidades re-criadas
e re-inventadas a partir da herança cultural de grupos étnicos transformados em
mercadorias e destituídos de história e humanidade, no contexto da dominação
colonial em que os povos africanos foram dispersados forçosamente pelo “novo
mundo” (fenômeno da diáspora), subjugados na condição de escravos. Em terras
desconhecidas, esses povos trouxeram suas tradições, crenças, valores, hábitos,
modos de vida, culturas (divindades, visões do mundo, línguas, artes, músicas,
etnias, ritos sagrados e modos de simbolização do real) e diferentes formas de
organização social. No entanto, as formas e modos de vida desses povos (pensar e agir) foram represadas, silenciadas, aniquiladas e subalternizadas, submetidas à cultura hegemônica dos colonizadores europeus. Mesmo assim, apesar de
toda repressão e sofrimento sofridas, as culturas desses povos através de sua
descendência espalharam-se pelos continentes americanos e desenvolveram
processos de criação, re-invenção, re-criação e re-existência da memória cultural, preservando laços mínimos de identidade, cooperação e solidariedade. Nessa
rede de interação, as múltiplas culturas de diferentes grupos étnicos do continente africano preservaram marcas visíveis dos traços negro-africanos importantes
para a sua reconstrução pessoal e coletiva. E isso, mostra a força das culturas dos
Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana no Brasil.
Portanto, concordamos com Nogueira no sentido das políticas de preservação e
salvaguarda com foco na cultura afro-brasileira deve considerar outro olhar sobre
o patrimônio cultural que se diferencie do olhar hegemônico. Um olhar que considere a história e trajetória dos sujeitos criadores e detentores. Numa inversão
da ordem estabelecida pela forma de patrimonializar (quem aprende com quem?)
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RESUMO
Paraty, como Cidade-Candidata à Patrimônio da Humanidade tem que estar
refletindo estrategicamente na preparação e na possibilidade de realizar uma visão
de presente e de futuro sustentáveis, considerando a preservação de seu patrimônio
e a requalificação urbana. Isso passa necessariamente pela realização de um Plano
e de um Projeto Urbano como guias essenciais para a construção de uma realidade
coerente com a conservação de suas paisagens urbanas e, ao mesmo tempo, com
a vitalidade econômica e social, mantendo-se alinhada a uma política integrada
de turismo cultural e sustentabilidade. Um diagnóstico-síntese da situação urbana
atual de Paraty mostra, entre os principais aspectos: necessidade de expansão
urbana da cidade; dificuldade de implantação e manutenção da infraestrutura;
ausência de planejamento acarretando desordem urbana e, uma premente demanda
por captação de recursos para empreendimentos e infraestrutura. Em relação à
sua morfologia urbana, o centro histórico de Paraty encontra-se limitado, por um
lado pela própria baía (Rua Fresca), pelo Rio Perequê Açu (Travessa Gravatá e Rua
Josephina Gibrail Costa), pela Rua Aurora e pela Rua Domingos Gonçalves de Abreu.
A acessibilidade se dá tanto por via rodoviária, quanto marítima e aeroviária.
O transporte por ônibus tem boa frequência para o atendimento ao turismo e
a nova rodoviária é confortável para os usuários. Em relação ao aeródromo de
Paraty, este tem sua área patrimonial parcialmente envolvida pela malha urbana,
principalmente nas laterais da pista de pouso e decolagem. Há que se prever uma
integração do aeroporto à cidade preservando as recomendações e os cuidados em
relação à malha urbana e ao relevo da região. Por outro lado, o turismo da cidade
está principalmente vinculado a eventos, com estruturas temporárias e profissionais
flutuantes, trazendo uma quantidade de pessoas com perfis diferentes em função
da variedade dos tipos de eventos. O turismo cultural tem características diversas
e demanda uma política mais consistente em termos de conceito e continuidade. A
reflexão proposta é no sentido de se ter uma visão geral para o futuro da cidade,
aproveitando-se a fase da candidatura para defender a necessidade de um
ordenamento territorial, um planejamento de médio e longo prazos. Nesse sentido,
tem-se como premissas: a requalificação e expansão urbanas com sustentabilidade;
os empreendimentos integrados visando atendimento às demandas atuais e futuras
e, o incentivo à parcerias público-privadas tendo como meta a viabilidade econômicofinanceira e social.
Palavras-chave: Preservação, requalificação, centro histórico, plano e projeto urbano.
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PARATY: PRESERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
URBANA DA CIDADE-CANDIDATA À PATRIMÔNIO DA
HUMANIDADE
1. Visão de presente e de futuro sustentáveis
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A visão de presente e a de futuro são construções coletivas. Cada uma delas é um
processo contínuo e permanente, participativo e educativo. Importante ser compreendido e compartilhado por seus habitantes e ficar claro para seus visitantes.
Qual a imagem de Paraty hoje? Como é viver na cidade e o que ela transmite
aos turistas? Há um sentido nas ações públicas? Os objetivos dos órgãos públicos
são percebidos, compartilhados e aceitos, em sua maioria? Como o cidadão paratiense descreve a sua cidade? E qual seu sonho de cidade futura? Se moderniza

A cidade de Paraty é uma das jóias do patrimônio arquitetônico do Brasil colonial

uma cidade histórica? Aqui se cresce, se estuda, se amplia os horizontes? A cidade

inserida em uma paisagem natural de beleza ímpar em plena área de preservação

pode e deve crescer? Convites à reflexão a seguir.

da Mata Atlântica. São muitos os adjetivos que fazem sua fama e que descrevem
os encantos aos olhos dos turistas e visitantes: charmosa, encantadora, especial,

Hoje há traços de descuido ou de indiferença em relação aos espaços públicos

acolhedora, surpreendente, etc.

enquanto usos, iluminação, segurança, calçamento e limpeza urbana. Os códigos

Seu presente vive com as raízes na tradição e na história, deixando vivas as festas

dade e o patrimônio urbano de Paraty. No centro histórico, a escassa iluminação

religiosas e os laços entre as culturas quilombola, indígena, caiçara e portuguesa,

das ruas, com excessão das de comércio e bares, é um elemento facilitador dos

formadoras de um Brasil mestiço e profundo.

assaltos e maus usos. Há também grandes áreas com potencial de uso coletivo

de conduta e o ordenamento devem estar de acordo com a escala, a singulari-

que podem modificar a paisagem urbana de forma positiva: preservando a silMuitos avanços em relação ao desenvolvimento urbano da cidade são claros:

hueta histórica, com a retirada de estacionamento de veículos e introdução de

o saneamento básico está em desenvolvimento através de uma parceria publi-

atividades esportivas, de lazer e de contemplação. Esse é o caso da rua Fresca, do

co-privada, a rede de energia elétrica foi ampliada, a merenda escolar é exemplar,

largo da Santa Rita, do largo da Igrejinha, e outros. Ampliar usos públicos e ilumi-

a Unidade de Pronto Atendimento e o Posto de Saúde tem melhorias indiscutíveis,

nação são fatores de proteção à segurança de moradores e visitantes.

a coleta seletiva de lixo está em implantação, a nova rodoviária traz maior conforto
e conveniência aos usuários, etc.

Criar áreas de estacionamento público não invasivas às áreas de patrimônio é
uma medida de proteção ao patrimônio urbano e de respeito aos bens culturais.

Por outro lado, o retrato atual de Paraty mostra a carência de uma visão integrada

Vê-se hoje, por exemplo, forte interferência na paisagem urbana com os estacio-

que possa refletir o conceito de uma cidade sustentável, com definição das car-

namentos públicos e os conteiners de lixo ao lado da praça da Matriz e do cais

acterísticas de turismo cultural e esportivo, garantidor da proteção do patrimô-

público. Novas áreas de estacionamento, fora do centro histórico, devem ser cria-

nio urbano, e, por outro lado, orientadora de regras e ordenamento urbano para

das. Em contrapartida, alternativas de mobilidade urbana na área preservada tem

prevenir o caos, preservar áreas verdes e incentivar o cuidado com o patrimônio,

que ser ofertadas. Um obstáculo à esse ponto é o calçamento das ruas de pedra.

cultural ou ambiental, quer seja histórico, edificado ou paisagístico.

Observa-se irregularidade e perigo de acidentes na travessia, tanto de pessoas
idosas e com deficiência, quanto de crianças e pedestres em geral. A justificativa
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de calçamento original não é totalmente justificada. Grande parte foi substituída

O patrimônio arquitetônico tem seu conjunto residencial e comercial em bom es-

nos momentos de reparação de avarias ou de introdução de infraestrutura.

tado de conservação, com raras exceções. Os edifícios públicos, principalmente as
igrejas, tem problemas de manutenção, com consequências em relação ao estado

Propostas tanto do tipo de pavimento quanto de veículos de transporte devem

de conservação da edificação, especialmente quanto às condições de infiltrações,

ser bem vindas e analisadas com racionalidade e visão de futuro. Isto porque o

telhados e invasão de vegetação. As novas edificações nos bairros tradicionais vem

ato de preservar não pode estar atrelado à “não-ação“ de “intocável”. Inúmeras

mantendo os códigos de edificação nos padrões atuais, não havendo mudanças

cidades pelo mundo nos dão bons exemplos de calçamento em centros históricos

significativas na morfologia e volumetria das partes mais centrais da cidade.

que preservam, modernizam e adequam suas soluções em prol do bom uso e da
segurança das pessoas. A visão de futuro para Paraty tem que incorporar a pos-

As modificações de uso trazem consigo adaptações necessárias para fazer frente

sibilidade de mobilidade urbana para inclusão de idosos, cadeirantes, deficientes

aos serviços tais como refrigeração, variação na quantidade de água, luz, gás, re-

físicos, etc. Pensar em uma ou mais alternativas de veículos específicos e adapta-

tirada de lixo, circulação de mercadorias e outros. Acresce-se a isto a pressão por

dos ao calçamento diferenciado fazem parte de ações pela inclusão.

cobertura de serviços urbanos nas áreas “novas”, fora do centro. Nesse sentido,
tem-se realizado esforços e as dificuldades de implantação e manutenção da in-

Qual o futuro de uma cidade histórica preservada inserida na Mata Atlântica e cer-

fraestrutura urbana vem sendo superadas. Entretanto, salienta-se que programas

cada por praias e ilhas paradisíacas? Turismo, preservação e requalificação. Suste-

de parceria público-privadas continuam sendo necessários para ampliar a cober-

ntabilidade tem a ver com a forma dessas ações. A visão da Paraty do futuro passa

tura de serviços.

necessariamente pela qualidade de vida de seus habitantes, pelo tipo de atividades que serão desenvolvidas por eles. Como preparar a infraestrutura, a edu-

Em relação à acessibilidade, Paraty está bem servida. Por via rodoviária, há trans-

cação, a qualificação profissional e a viabilidade econômica e social necessárias

porte por ônibus intra e interestadual com boa frequência e de qualidade, hav-

para isso? Paraty hoje pensa o seu futuro?

endo alternativas de vans e aluguel de carros particulares de diversos tamanhos,

2. Requalificação e expansão urbanas x Patrimônio
sustentável
Paraty hoje é uma cidade cujos limites se estendem muito além de seu centro
histórico e sua abrangência é maior do que seu patrimônio cultural e ambiental, o
que é comum à grande maioria dos patrimônios urbanos. Seu estado de conservação está estreitamente relacionado com as técnicas construtivas do passado, o
uso de tecnologias atuais e os possíveis desenvolvimentos futuros. A adequação
de funções e atividades aos edifícios anteriormente com outros usos também tem
forte influência na preservação e no potencial de requalificação urbana desejada.
Alguns exemplos.
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com ou sem motorista. A via marítima tem sido utilizada principalmente para passeios de curta distância. A acessibilidade tanto por via marítima quanto aérea se
dá prioritariamente por veículos particulares, quer seja por lanchas, barcos ou
helicópteros e aviões. A infraestrutura de recepção dos turistas está preparada
para o atendimento, podendo ter intervenções para sua otimização.
Há uma variedade de marinas em Paraty. As principais se localizam ao longo da BR
101, na enseada da Boa Vista: Marina do Engenho, Boa Vista, Farol de Paraty, Marina 188, Píer 46, Marina Porto Imperial, Marina das Caravelas. Outras estão situadas no rio Perequê Açu, a cerca de dois quilômetros a partir da baía de Paraty:
Marina Perequê Açu, Marina Rio Paraty, e outras, normalmente adjacentes à pousadas.
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No caso do cais público, opções de tratamento paisagístico, ampliação, conjugação

Um ponto a ser considerado é uma estratégia de ocupação territorial diferenciada

com áreas de contemplação e introdução de mobiliário urbano de qualidade são

no município que forme uma nova área de atração vinculada aos empregos que

pontos desejáveis. Quanto ao aeródromo, a principal necessidade é a introdução

possam advir da construção e início da operação do empreendimento da Usina de

de medidas anti-ruído nos seus limites longitudinais, quer seja com paisagismo

Angra 3, mais próxima à Mambucaba. Isso serviria como zona de amortização da

adequado ou outro mecanismo que filtre a poluição sonora.

pressão de demanda habitacional sobre a cidade de Paraty.

O cenário atual mostra uma necessidade de expansão urbana para absorção do

Evitar o padrão de crescimento desordenado e construir um planejamento urba-

crescimento natural da cidade e da própria atratividade do mercado imobiliário

no sustentável em Paraty tem cinco linhas de argumentação: preservar e vitalizar

por segunda residência, o qual, apesar de oscilante, está em crescimento constan-

o centro histórico, buscar a integração da malha urbana, evitar a segregação e a

te.

favelização, caracterizar bairros caminháveis em lugar de condomínios fechados e
adensar as “áreas novas” sem prejudicar a silhueta do centro histórico.

As características atuais dessa expansão são fruto de ações dos grandes proprietários de terra e necessitam de planejamento urbano. Os resultados tem mostrado que os sentidos da expansão urbana são naturais, mas a forma urbana talvez

3. Turismo e sustentabilidade

não seja a desejável. O perfil dos novos empreendimentos em formato de con-

Paraty tem vocação natural para múltiplos tipos de turismo: cultural, esportivo,

domínios prevalece, reforçando um desenho urbano ultrapassado, de exclusão e

sol e praia, de negócios, congressos e feiras, religioso e de natureza ou ecotur-

de desestímulo à convivência em espaços públicos.

ismo (parques, cachoeiras, etc.). Em relação a cada tipo, tem-se perfis diferentes

Há que se buscar opções e alternativas para se pensar a expansão urbana de
forma integrada e articulada promovendo uma malha urbana coerente com os
princípios de boa convivência entre diferentes perfis populacionais, condizente
com a cultura local e as atividades turísticas.
Os dois principais campos de atividade econômica da região são determinantes
na ocupação e reorganização territorial: turismo e energia nuclear. Os dois afetam a preservação e a requalificação da cidade de Paraty e de seu patrimônio. O
primeiro deles ainda possui muito potencial a ser explorado e está fortemente
vinculado a uma população flutuante. O segundo, tem implicações nas demandas
habitacionais e de infraestrutura permanentes. As duas requerem estratégias de
planejamento territorial que vão impactar a cidade do futuro. As visões de presente e de futuro devem direcionar e orientar as âncoras dos planos e projetos
urbanos.

1348

de visitantes e turistas. Esse potencial multifacetado traz vantagens competitivas,
mas também uma complexidade adicional. A sazonalidade não representa um obstáculo intransponível para a economia local, mas a preparação da infraestrutura
e dos equipamentos requer particularidades e especificidades muito diferentes
umas das outras. Talvez por esse motivo, haja, atualmente, tanta utilização de
estruturas flexíveis e equipamentos temporários.
Segundo a Organização Mundial de Turismo - OMT, visitantes são viajantes que
se destinam a um lugar fora de seu entorno habitual por menos de um ano, por
motivos variados, exceto se empregado por uma entidade do país que visita. Turistas são visitantes que realizam pernoite. Dentro dessa ótica, vamos considerar
os perfis de turistas e os atrativos de Paraty, não do ponto de vista estatístico,
mas em relação à visão de sustentabilidade e preservação do patrimônio urbano
ambiental.

1349

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

3.1. Turismo Cultural
O turismo cultural é o tipo de turismo que mais condiz com as cidades históricas
e que atrai pelas características únicas e singulares do bem cultural. No caso de
Paraty, o conjunto arquitetônico preservado que forma o patrimônio urbano de
um centro histórico vivo, dinâmico e com população local mesclada com muitos
moradores de origens diversas que decidiram viver na cidade.
Um de seus principais atrativos turísticos é a própria morfologia, o próprio desenho urbano que forma esse ambiente acolhedor e reflete o cotidiano de séculos
passados. Suas igrejas e casarios se sobressaem na silhueta urbana em meio a
uma paisagem de montanhas, mata verde, águas da baía de Paraty e rios.
É importante salientar que esse conjunto está vivo. Paraty, por causa desses atrativos, conseguiu ir se reciclando, se renovando. Suas funções e atividades mudaram
ao longo do tempo. Dos ciclos do ouro, do café e do açúcar passou ao ciclo do
turismo. Primeiramente de forma sutil, com os hippies e artistas. Após, se intensificando e atraindo mais e mais curiosos. Mudanças de uso não desfiguraram o
centro histórico, mas fizeram com que continuasse vibrante. Hoje, e no futuro de
forma mais significativa, há necessidade de adequações para essas novas funções.
As sugestões naturais são, como citadas anteriormente, requalificação do calçamento, transporte adequado, melhoria e ampliação da iluminação, segurança e
códigos urbanos mais rígidos frente à ocupação e ordem. Ainda há ausências e
lacunas a preencher. Primeiramente, a falta de sinalização interpretativa se faz

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

também faz parte dessa silhueta e cuja história se relaciona com o ciclo do açúcar
e com a cultura europeia. Uma história inseparável do centro histórico e que deve
ser preservada. Outros exemplos a serem mais explorados na divulgação do patrimônio urbano e ambiental dizem respeito à valorização das culturas indígenas[2]
e negra localizadas em áreas mais distantes do centro, mas que podem e devem
ser ressaltadas, incluindo-se alternativas de transporte e visitação específica. O
Ymaguaré, encontro anual de artistas e artesãos das comunidades indígenas e
tradicionais de Paraty, é um evento a ser prestigiado e conservado. O caiçara vem
tendo maior destaque.
Hoje, a introdução de novas atividades no patrimônio urbano é um fator de segurança e vitalidade que necessita cuidados para sua adequação e padrões de uso.
Esses códigos de conduta podem ser aperfeiçoados desde a fase de concepção
além de sua divulgação e formas de compreensão.

3.2. Turismo Esportivo e Turismo de Natureza ou
Ecoturismo
O turismo esportivo e o de lazer voltado para o segmento de ecoturismo estão
intimamente relacionados no município de Paraty. Isso porque os destinos são
variados e comportam tanto o esporte de aventura quanto o ecoturismo de forma mais contemplativa. O público é diversificado, alcançando várias faixas etárias
e com incidência de turistas internacionais, em alguns eventos. Também, como
turismo esportivo e de natureza, Paraty é um destino turístico de relevância local
e nacional, com tempo de permanência média.

notar e sua inserção objetiva informar, mas também deixar o visitante e o turista
com o sabor especial do acúmulo dos tempos vividos nesse solo. Outro ponto
importante é dar vida a locais esquecidos, ou pouco divulgados, como é o caso da
Fazenda Boa Vista, à beira da baía, onde morou a mãe do escritor Thomas Mann[1]
desde que nasceu até os sete anos. Uma propriedade de arquitetura colonial que

[1]
1350

Duas reservas tupi-guaranis: a de Arapongas na Vila do Patrimônio (223,61 hectares e
32 Índios) e a Aldeia de Paraty-Mirim (79,19 hectares e 93 índios). (http://paratyvirtual.com.
br/indios.asp)
[2]

Documentário “Entre as culturas: Julia Mann” (2018), roteiro de Peter K. Wehrli.
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O ecoturismo tem como desafio ultrapassar obstáculos para acessar locais mais

Ainda segundo Elage, Paraty tem grande potencial com relação ao esporte de

distantes e menos visitados. Ele pode colaborar para aproximar o turista das

aventura, com relação à vida ao ar livre. Há muitos lugares nessa região que são

culturas indígena, quilombola e caiçara. Essas comunidades vem se preparando

ainda pouco conhecidos. Na Reserva da Joatinga, por exemplo, há a Praia Grande

para hospedar e atender com serviços de alimentação e pouso, muitas vezes com

da Cajaíba. Outros lugares de destaque: Praia da Sumaca, Martim de Sá, a Cachoe-

preços reduzidos, concorrendo com as pousadas tradicionais.

ira do Saco Bravo, Ponta Negra, Praia de Antigos, o Saco do Mamanguá, o Mirante
do Miranda, Barra Grande, no Taquari, as cachoeiras que estão junto às mon-

São muitos os eventos esportivos inseridos no calendário da cidade: em março, o

tanhas, na Graúna, por exemplo. E as ilhas. No sentido do turismo de aventura, o

Fest Juá, um torneio de futebol de areia que reúne comunidades caiçaras e a Mini

que se recomenda são as áreas mais distantes do Centro Histórico.

Maratona de Paraty; em abril, o UB515 Brasil Ultra Triatlhon, com percurso de 10
quilômetros de natação, 421 quilômetros de ciclismo e 84,4 quilômetros de corrida; e, em dezembro, o XTerra Brazil Tour, festival de esportes off-road. (http: www.
paraty.com.br/calendario.asp).
Por outro lado, o turismo de aventura esteve presente de forma mais intensa entre 2009 e 2015, quando se desenvolvia o Festival Aventura Paraty. A importância
do esporte de aventura é que ele “propõe a integração entre a pessoa e o meio
ambiente. (...) permite levar as pessoas a se sentirem mais conectadas consigo

3.3. Turismo Sol e Praia
Paraty apresenta inúmeras opções voltadas para o turismo de lazer de sol e praia:
praias, ilhas, cachoeiras, rios. Muitas delas necessitam de meios de transporte
para acessá-las, quer seja barco, carro, ônibus, vans, taxis. Nesse sentido, o turista
desse perfil tem alto gasto médio per capita diário e alta taxa de utilização de meios de hospedagem formais: hotel, pousada e resort.

próprias e interessadas na preservação da região” (Elage, J. 2014). De acordo com

Em relação a praias e cachoeiras, as carências principais neste tipo de turismo são

Jorge Elage, quando existe, por exemplo, uma depredação ou um trecho da trilha

infraestrutura de estacionamentos para vans de turismo e carros, banheiros, lix-

que cai, ou a poluição daquele trecho de rio onde a pessoa costuma fazer ca-

eiras e mobiliário urbano adequado como paradas de ônibus e bancos em locais

noagem, ou algum fator que prejudique o mar ou a montanha, isso tudo estará

previamente especificados. Há poucas opções para alimentação, a não ser quan-

mexendo diretamente com aquele patrimônio que é dela, o seu habitat da prática

do dentro de embarcações.

do esporte. É da natureza, mas também é do atleta, pelo envolvimento que ele
começou a criar através do esporte. Por outro lado, se a pessoa não tem nenhuma
conexão com a natureza, uma notícia de depredação ou de poluição não chega a
impactá-la tanto. (http://www.paraty.com.br/blog/aventureiro-por-natureza/)
No caso do turismo de aventura, a primeira coisa a ser trabalhada é o percurso, em
função do público alvo e da modalidade. Uma vez definido o percurso, passa-se
para análise de segurança, de acesso, de resgate, ponto de água, organização da
equipe responsável pelo monitoramento do percurso. São etapas importantes,
cada uma em si, exigindo um máximo de controle e organização.

1352

3.4. Turismo de Negócios, Congressos e Feiras
O turismo de negócios e eventos se caracteriza por alto tempo de permanência
média. Entre os eventos que mais se destacam no calendário da cidade, estão:
Encontro de Ceramistas, Bourbon Festival Paraty (10ªedição), Festival do Camarão (Ilha do Araújo), Festa Literária Internacional de Paraty (16ªedição), Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty (36ªedição), Festival Aves de Paraty
(6ªedição), Paraty em Foco, MIMO, Paraty Eco Festival, Folia Gastronômica e Encontro da Cultura Negra.
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As parcerias com ONG’s, Associações, SESC, empresas de promoção cultural, pro-

de eventos é intensa: a Missa dos Óleos, na quarta, a cerimônia do Lava-Pés, à

movem eventos durante o ano inteiro. Quase todos eles estão vinculados direta

meia-noite de quinta para sexta, seguida pela Procissão do Fogaréu, com a cidade

ou indiretamente com música e gastronomia, aproveitando músicos e mão-de-

iluminada apenas por tochas. Na sexta, o destaque é a abertura das portas dos

obra local. Outros são focados em consciência ambiental, como o turismo de ob-

Passos da Paixão, altares especiais, só vistos nesse dia. No domingo, na missa de

servação de pássaros, no qual crianças e adultos podem aprender a reconhecer

Páscoa, é levantado o mastro do Divino.

e valorizar a avifauna da Mata Atlântica. Ainda há aqueles que trazem a reflexão
sobre o presente e o futuro, ao revelar imagens do aqui e agora de Paraty e de

A Festa do Divino, 40 dias depois do Domingo de Páscoa, mantém vivas as tradições

lugares distantes, através de olhares diversos, como é o caso do “Paraty em Foco”.

trazidas ao Brasil pelos imigrantes portugueses, coroando um menino imperador.
A de Corpus Christi, preserva a tradição dos tapetes de serragem, areia, café e

Verifica-se uma preocupação constante na realização dos eventos: um legado e

outros materiais. A Festa de São Pedro e São Paulo, tem nos pescadores seus

o enaltecimento do patrimônio de Paraty. Normalmente os eventos buscam lo-

maiores devotos e por isso, no último dia, há uma procissão marítima, com bar-

cais como igrejas para realizar seus concertos (MIMO Festival). Habitualmente há

cos partindo do cais do Centro Histórico e indo até a Ilha do Araújo. Outras festas

prática de aulas, workshops e palestras como incentivo ao intercâmbio cultural. O

importantes para Paraty: a Festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da

Eco Festival, por exemplo, tem como objetivo o fortalecimento das comunidades

cidade, e a Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. (Bruno Agostini.

tradicionais caiçara, indígena e quilombola, através da revitalização do artesanato

“Paraty: o lindo calendário das festas populares”. Em: https://riodejaneiroadezem-

e suas práticas de produção, visando a sustentabilidade dessas comunidades.

bro.wordpress.com/2010/03/24/paraty-calendario-das-festaspopulares/)

3.5. Turismo Religioso

Para todas as festas religiosas a cidade se enfeita de bandeirolas. De acordo com

O turismo religioso ainda é pouco explorado, apesar das festas religiosas for-

brancas. Na festa do Rosário, azul e branca.

marem uma das principais forças de união da comunidade local. A responsabilidade na manutenção e transmissão das tradições das festas vem se mantendo
com as paróquias e as famílias católicas. Há uma coordenação para arrecadar recursos para a realização das festas que funciona por revezamento e está relacio-

a festa, as cores se modificam. Na Festa do Divino, as bandeiras são vermelhas e

Interessante notar que no período de Natal, uma festa cristã por excelência, e de
renovação de fé, não há uma preparação especial. A cidade normalmente não
tem uma decoração específica, e não se desenvolve nenhum apelo ao turismo,

nada à produção e venda de doces típicos da cultura local e salgados.

estratégia usada em outras cidades, tal como Gramado, durante todo o mês

Há baixa incidência de turistas internacionais e mesmo nacional. É um destino

tam pequenas ações, como iluminação e decoração apropriadas, e iniciativas de

majoritariamente voltado para o turismo intra-estadual, com baixo tempo de per-

desenvolvimento de eventos, como concertos, preparação e venda de presépios

manência média e baixo gasto médio per capita diário.

em papel maché ou cerâmica, procissão de barcos com papai Noel, para dezem-

de dezembro. Paraty é uma cidade-presépio por natureza, por sua escala. Bas-

bro se tornar um mês de forte atratividade.
Entre as festas mais conhecidas estão: Folia de Reis, na primeira quinzena de janeiro; Semana Santa, começando no Domingo de Ramos. Nessa semana, a sequência
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3.6. Considerações gerais
O turismo cultural, de eventos, de negócios, congressos e feiras e o religioso se
desenvolvem basicamente no centro histórico e arredores. O turismo de sol e
praia, turismo esportivo e o turismo de natureza ou ecoturismo se localizam de
forma espraiada, com uma infinidade de destinos. Os polos de turismo já estão
definidos, assim como a desconcentração da demanda e diversificação de segmentos potenciais. A necessidade atual é no sentido de balanceamento do fluxo e
extensão no tempo de permanência do turista nacional e internacional.
Considerando a importância do turismo para a economia, os aspectos que mais
têm necessidade de intervenção são: segurança, infraestrutura urbana e qualificação dos serviços. Os principais desafios do setor: ampliar a qualificação da mãode-obra, melhorar a infraestrutura de apoio dos destinos, especialmente aqueles
vinculados ao turismo sol e praia e de esporte e lazer, buscando atingir níveis de
serviço com padrão de qualidade internacional, e, cuidar do planejamento urbano
visando um crescimento sustentável.

4. Plano e projeto urbano
Pensar o futuro de uma cidade como Paraty é, por princípio, um dos fundamentos de sua preservação. As suas qualidades mais originais e peculiares são os fatores principais de sua valorização. O seu patrimônio urbano, contemplado desde
o centro histórico e seus arredores e o seu patrimônio natural, cuja mata, praias,
cachoeiras, rios, mundo animal e vegetal, formam um conjunto único. Muitas especificidades se misturam nesse ambiente, desde a sua localização paisagística
à sua origem urbana e cultural. Os ingredientes de sua história se fundem com
as características naturais privilegiadas e agregam valor ao lugar. No futuro, os
desafios são: preservar os valores pré-existentes ou alcançados e agregar novos.
As amenidades, seus atributos e seus valores específicos em uma determinada
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cada cidade que fornecem os fundamentos, a base, as matérias-primas e os recursos para o desenvolvimento urbano. É o ambiente que nutre a cidade. Em um
mundo onde as cidades se assemelham, são essas diferenças culturais que importam e agregam valor. Significativamente, isto pode ser moldado de forma positiva
ou negativa pela criatividade”. (Landry, 2012, p.174).
Ao se considerar o Projeto Urbano como processo dinâmico, com um plano urbanístico de base, tem-se a previsão de contínuas mudanças e adaptações tanto
para seu detalhamento quanto pela necessidade de desenvolvimento de médio
e longo prazos. Nesse sentido, o Projeto Urbano é uma ferramenta para ser utilizada com criatividade com o objetivo de permitir a expansão urbana de forma
ordenada e em prol da sustentabilidade e da vitalidade urbanas. De acordo com
Nuno Portas, o Projeto Urbano admite um caráter mais amplo e dinâmico, é instrumento que deve refletir as transformações municipais, antever oportunidades
e detectar carências. Ou ainda, não é um desenho definitivo, pois se compreende
como instrumento em aberto devendo incentivar a competitividade entre cidades
de uma mesma rede e a atratividade de recursos financeiros, contando principalmente com capital privado ou fundos públicos.
Como base teórica do tema dos aspectos culturais que diferenciam as amenidades
tanto em termos de desejo quanto de valoração são utilizadas aqui as definições
de cultura como conceito, cultura como estrutura e cultura como práxis de forma
a trazer para a análise um horizonte temporal que abrange passado, presente e
futuro. De acordo com Bauman, “sem desafiar a busca científica da verdade como
uma correspondência entre conhecimento e realidade, a postura cultural recusa-se a consentir com a atitude limitadora da ciência positiva e sua pretensão de
que somente a realidade já realizada, consciente, empírica, alcançável, da mesma
forma como nos apropriamos do passado, pode ser admitida como padrão do
conhecimento válido. Embora abrangendo o futuro em sua qualidade singular de
irredutibilidade ao passado, a postura cultural admite uma multiplicidade de realidades. O conjunto de universos que ela explora da forma como as ciências pos-

área urbana são resultados da “distinção cultural e das qualidades especiais de
1356
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itivas investigam o real também contém os mundos possíveis, potenciais, dese-

serção de uma ou mais amenidades, darão a tônica sobre o impacto na valori-

jáveis, ansiados, mesmo que ainda improváveis.” (Bauman, 2012, p. 301).

zação ou desvalorização do lugar.

Dessa forma, o Projeto Urbano deve permear os tempos. Olhando-se e preservan-

Contar com o conceito de amenidades no Projeto Urbano e no planejamento fu-

do os valores, a cultura e a história dos tempos passados. Cultivando, adequando

turo de Paraty trará maior segurança na dosagem dos elementos novos a serem

e somando as características presentes com o cuidado de agregar valor e ter a

inseridos, assim como no tratamento de obstáculos ao seu desenvolvimento, no

precaução de evitar a destruição de bens e valores. Promovendo a construção dos

cuidado de variáveis que possam desvalorizar o patrimonio urbano e ambiental e,

caminhos do futuro com a discussão e reflexão de sonhos e utopias que sirvam

consequentemente, a atratividade da cidade, de seus atributos turísticos e de sua

para dar continuidade ao processo histórico e oferecer às gerações futuras o praz-

própria sustentabilidade. Seus habitantes poderão estar atentos e conscientes se

er e o convívio com as amenidades valorizadas no presente.

acompanharem a formulação, a implantação e a própria evolução do Plano e do
Projeto Urbano, sabendo que as amenidades e seus atributos estarão equilibran-

A utilização do conceito de amenidades e a valorização de seus atributos são fun-

do ou desequilibrando a balança de valores da cidade de Paraty.

damentais para serem inseridos na prática de Projeto Urbano, em especial quando se trata de patrimônio urbano e ambiental, cujas características distintas podem ser mensuradas e valorizadas pelos pesos de suas peculiaridades.
Bruno M. Hermann e Eduardo A. Haddad definem que as amenidades são
um conjunto de características específicas de uma localidade com
contribuição positiva ou negativa para a satisfação dos indivíduos. As
amenidades não estão restritas a características naturais, como áreas
verdes, praias, clima etc. Também estão incluídos na definição os bens
(ou males) gerados pelo próprio homem, tais como trânsito, poluição,
oferta de entretenimento, segurança etc. (Hermann e Haddad, 2005,
p.238)”[3]
A partir dessa definição, considera-se que a cada situação, cada área específica
tende a ter uma variação, não apenas em termos de valoração de uma determinada amenidade, quanto do próprio significado ou significante de sua contribuição.
Os fatores socioculturais terão influência decisiva sobre os atributos das amenidades. E, as visões de futuro, as imagens criadas a partir das expectativas de in[3]
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RESUMO

Urbanismo (DAU)

A presente pesquisa tem por principal objetivo identificar e analisar, a partir da
documentação histórica relacionada à construção do Campus Seropédica, os projetos
de residências para professores, alunos e funcionários, no campus Seropédica
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no período 1938-1948.
Como base teórica da análise proposta, a pesquisa se utilizará do conceito de
habitar (Heidegger, Norberg-Schulz, Pallasmaa etc.) para resgatar e compreender
o modus vivendis dos habitantes originais do campus. Objetiva-se identificar, na
documentação histórica, atualmente em processo de conservação preventiva,
os projetos originais dessas edificações e digitalizar as respectivas informações,
produzindo plantas humanizadas e modelos 3D das propostas originais. Buscase também analisar comparativamente os projetos originais com os estados de
conservação atuais e a utilização das edificações remanescentes. A idéia de propor a
presente pesquisa surgiu a partir do projeto de conservação preventiva e digitalização
do acervo de plantas originais da construção do Campus Seropédica da UFRRJ,
apoiado pela FAPERJ (2013-2016). A iniciativa viabilizou a construção do Laboratório
de Conservação e Restauro de Documentos (LabDoc), vinculado ao Centro de
Memória da UFRRJ, cujo acervo, atualmente em fase de conservação preventiva e
catalogação, constitui-se em rica fonte de pesquisa sobre o campus Seropédica,
guardando os projetos que lhe deram origem, especialmente os residenciais. Em
função disso, tornou-se viável a detecção e a compreensão das intenções originais do
seu projeto arquitetônico, especialmente no tocante à habitação. No presente artigo,
serão apresentados alguns resultados parciais da pesquisa que se restringirão à
análise comparativa entre três tipologias residenciais do Campus da UFRRJ: as casas
de Reitor, trabalhador e funcionário.
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pesquisa sobre aspectos do campus Seropédica, guardando os projetos que lhe

Introdução

deram origem, especialmente os residenciais.
O projeto possibilitou aos alunos e professores envolvidos, a partir do contato

A presente pesquisa tem por objetivo principal identificar e analisar os projetos

com plantas e desenhos originais confeccionados no período 1938-1948, a desc-

originais de residências para professores, alunos e funcionários, no campus Se-

oberta de vasto e rico universo documental acerca do Campus Seropédica, bem

ropédica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), elaborados no

como de aspectos de sua história, que viabilizaram a detecção e a compreensão

período 1938-1948, a partir da documentação histórica existente. Como base

das intenções originais do seu projeto arquitetônico, especialmente, neste caso,

teórica da análise proposta, a pesquisa se utilizará do conceito de habitar (Heideg-

no tocante à habitação.

ger, Norberg-Schulz, Pallasmaa etc.) para resgatar e compreender o modus vivendi
dos habitantes originais do campus.

O Campus, originalmente projetado para uma região rural do Distrito de Seropédica, no município de Itaguaí, atualmente integra a região metropolitana da cidade

Propõe-se também a digitalização das respectivas informações gráficas, com vis-

do Rio de Janeiro, fato que gerou transformações nos modos de habitar seus es-

tas à produção de plantas humanizadas e modelos 3D dos projetos arquitetônicos

paços, especialmente aqueles voltados ao uso residencial.[1] No tocante ao tema

para, posteriormente, analisar comparativamente as apropriações originais com

moradia, foi possível observar um significativo acervo que traduz uma grande

as atuais. Objetiva-se, num terceiro momento, analisar o grau de caracterização e o

preocupação do projeto original do campus em fixar professores, alunos e fun-

estado de conservação dessas edificações, de seus entornos imediatos, bem como

cionários no campus, com conforto e segurança, em face da distância considerável

a coleta de opinião dos atuais ocupantes. Cabe destacar que essas edificações

da cidade do Rio de Janeiro, considerando-se os respectivos níveis hierárquicos.

revelam rígida hierarquia, traduzida pelos seus espaços mais ou menos generosos

Há projetos para alojamentos de alunos, residências de trabalhadores, funcionári-

e localizações, conforme as funções exercidas pelos respectivos ocupantes, que

os (de vários níveis), professores auxiliares, catedráticos e reitores. Por outro lado,

refletem o ambiente conservador da sociedade brasileira dos anos 1930.

também foi possível detectar um cuidadoso detalhamento do mobiliário dessas
edificações, especialmente os alojamentos dos alunos, que permite reconstituir

No presente artigo, serão apresentados alguns resultados parciais da pesquisa
que se restringirão à análise comparativa entre alguns aspectos referentes a três
tipologias residenciais do Campus da UFRRJ: as casas do Reitor, de funcionários e
de trabalhadores.
A idéia de propor a presente pesquisa surgiu a partir do projeto de conservação
preventiva e digitalização do acervo de plantas originais da construção do Campus
Seropédica da UFRRJ, desenvolvido com apoio da FAPERJ (2013-2016). A iniciativa
viabilizou a construção do Laboratório de Conservação e Restauro de Documentos (LabDoc), vinculado ao Centro de Memória da UFRRJ, cujo acervo, atualmente
em fase de conservação preventiva e catalogação, constitui-se em rica fonte de
1364

parte do modo de habitar projetado para o campus.

Algumas considerações sobre o conceito de habitar
Fenomenologicamente, o significado que a palavra casa encerra, extrapola o sentido de simples abrigo, ou seja, todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa que é um dos maiores poderes de integração para os
pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Segundo Bachelard (1981,
[1]

- Seropédica foi emancipada de Itaguaí, em 1997, tornado-se município do Estado do Rio de

Janeiro até os dias atuais.
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p.22 e 23) através do devaneio “o passado, o presente e o futuro dão à casa din-

aspecto observa que a “cidade e meu corpo se complementam e se definem. Eu

amismos que freqüentemente intervêm, às vezes se opondo, às vezes estimulan-

moro na cidade, e a cidade mora em mim.” Sobre o habitar, Pallasmaa (2017, p. 7)

do-se um ao outro”. Ela é capaz de manter o homem protegido das “tempestades

ainda observa que:

do céu e das tempestades da vida”.
Nesse sentido, Heidegger (2001, p.127-128) exemplifica: “Na autoestrada, o motorista de caminhão está em casa, embora ali não seja a sua residência; na tecelagem,
a tecelã está em casa, mesmo não sendo ali sua habitação. Na usina elétrica, o
engenheiro está em casa (...)”. O habitar seria o fim que se impõe a todo construir,
não no sentido concreto de edificar, mas no sentido de “construção” de significados e relações sensoriais e memoriais. “Habitar e construir se encontram assim,
numa relação de meios e fins”. O “construir já é em si mesmo habitar”.
O habitar precede o construir. Ele está e advém da natureza humana. Ligado ao
habitar está o desenvolvimento do sentido de pertencimento e familiaridade a um
determinado lugar, enunciado pela ideia de “estar em casa”. Cabe destacar que se
entende por lugar, segundo Norberg-Schulz (1984, pp. 6-8), a percepção de “uma
totalidade qualitativa de natureza complexa, não podendo ser descrito apenas através de significados analíticos ou conceitos científicos.” Ou seja, o lugar reúne
aspectos relacionados à materialidade e à imaterialidade dos ambientes (cores,

O ato de habitar revela as origens ontológicas da arquitetura, lida
com as dimensões primordiais de habitar o espaço e o tempo, ao
mesmo tempo em que se transforma um espaço e o tempo, ao mesmo
tempo em que transforma um espaço sem significado em um espaço
especial, um lugar e, eventualmente, o domicílio de uma pessoa. O ato
de habitar é o modo básico de alguém se relacionar com o mundo. É
fundamentalmente um intercâmbio e uma extensão; por um lado, o
habitante se acomoda no espaço e o espaço se acomoda na consciência
do habitante, por outro, esse lugar se converte em uma exteriorização e
uma extensão de seu ser, tanto do ponto de vista físico quanto mental.
Deduz-se assim, que o homem habita quando é capaz de orientar-se internamente e identificar-se com um meio, ou experimentá-lo num sentido mais pleno.
Habitar indica a relação total do homem com o lugar. Quando o homem habita,
ele simultaneamente está localizado no espaço e exposto a certas características
do meio (NORBERG-SCHULZ, 1984, p.5). O habitar envolve duas funções psicológicas que podem ser chamadas de orientação e identificação. Para obter-se uma

sons, cheiros, lembranças etc).

base existencial o homem deve ser capaz de orientar-se, ele necessita saber onde

Heidegger (2001, p.128) expressa crítica ao mundo contemporâneo onde não mais

é o meio onde se encontra. A falta de legibilidade da imagem acarreta a sensação

se pensa em sentido pleno, que habitar é o traço fundamental do homem. Nesse

de estar perdido, o que se opõe ao sentido de segurança que está no habitar (Cf.

sentido, afirma que não habitamos porque construímos. Ao contrário, “construí-

LYNCH, 1980, p.20).

mos e chegamos a construir à medida que habitamos”. Dessa forma, podemos

Sobre Memória, Documento e Arquitetura

imaginar ser possível sentirmo-nos em casa, em nossa própria cidade, em nosso

está. Porém para identificar-se com o meio em que se está, deve-se saber como

próprio bairro ou rua, onde habitamos. A topofilia decorre do habitar, originando os esforços comunitários realizados no sentido de conservar sítios históricos,

O conceito de memória se destaca como referência crucial para os seres humanos.

sejam eles “casas-cidades”, “casas-bairros” ou “casas-ruas”, defendendo-os contra

Para Le Goff (2003, p. 419), ela possui a “propriedade de conservar certas infor-

aspectos considerados ameaçadores e capazes de desfigurar essa cara sensação

mações” que nos remetem “em primeiro lugar a um conjunto de funções psíqui-

de pertencimento proporcionada pelo habitar. Pallasmaa (2011, p. 38) sobre esse

cas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”. Já Maurice Halbwachs não considera
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a memória apenas como um atributo da condição humana, tampouco como algo

No caso específico das entidades públicas, os arquivos assumem grande im-

que é construído a partir do seu vínculo com o passado, mas sim como resulta-

portância no processo de perpetuação das respectivas memórias, representando

do de “representações coletivas construídas no presente” que têm como função

verdadeiros repositórios que testemunham fatos vividos no passado. Os conjun-

manter a sociedade coerente e unida. Para Halbwachs a memória tem apenas

tos de documentos neles guardados, independente de suporte, inequivocamente,

um adjetivo: coletiva (SANTOS, 2003, p.21). Le Goff (2003, p. 525) observa que a

são fruto de acumulação proveniente de atividades dessas entidades ocorridas

memória coletiva possui a sua forma científica, a história, que se aplica em dois

em diversas épocas e sob diferentes contextos culturais e políticos. Após terem

tipos de materiais: os documentos e os monumentos.

cumprido a sua função original (instrumentos de trabalho), transformam-se em
evidências do passado, guardando a memória de fatos e intenções concretizadas

O termo latino documentun deriva de docere, “ensinar” e assume o significado de

ou não (Cf. ANGELO, 2009, p.92).

“papel justificativo” – domínio policial – e também, a partir da virada do século XIX
para o XX, para a corrente positivista, de “fundamento do fato histórico”, “prova

Quando se trata de arquitetura, a documentação histórica (o projeto) é uma rel-

histórica”. (LE GOFF, 2003, p. 526). Ocorre que, em 1929, segundo Le Goff (2003, p.

evante fonte de conhecimentos e informações que permitem, dentre outros, a

530), os fundadores da revista Annales d´Histoire Économique et Sociale e pioneiros

reconstituição precisa das intenções e sentimentos dos respectivos idealizadores

de uma nova análise da história, ampliaram a noção e o sentido de documento

(empreendedores e arquitetos). Segundo o Dicionário Houaiss (2001), projetar

que passou a abranger aqueles escritos, ilustrados, transmitidos pelo som, ima-

possui diversos significados, desde atirar, arremessar à distância, até fazer um

gens, desenhos ou qualquer outra maneira. Estes vinculam a sua existência a da

projeto, planejar, ver a frente. O termo relaciona-se com algo que lançamos ou

própria história, ou seja, “não há história sem documentos” (LE GOFF, 2003, p.531).

vislumbramos a frente. No caso do projeto arquitetônico, há uma nítida revelação
de uma intenção futura, ou seja, permite a visualização prévia e em escala reduz-

Em função disso, a identificação, a catalogação, a análise e a divulgação de docu-

ida, do edifício que se pretende construir. A análise dos projetos arquitetônicos

mentação escrita e iconográfica relacionada à arquitetura tornam-se ações funda-

originais de uma edificação nos fornece uma concreta possibilidade de perceber o

mentais para uma melhor compreensão de sua importância e trajetória. Trata-se

que se pretendeu no passado e, por comparação, identificar o que realmente foi

da conservação de um dos pontos que compõem o extenso mosaico de referên-

realizado, executado e de que forma ocorreu e ocorre a sua apropriação.

cias materiais que contribuem para a construção e a manutenção da memória
coletiva de grupos humanos, tendo em vista que as arquiteturas, especialmente

Por outro lado, o tratamento formal originalmente proposto pelo autor do proje-

as de uso público, são o lócus de convivência e vivências coletivas. Além da própria

to, traduzido numa determinada linguagem estilística (escala, ritmo, relação entre

edificação, este mosaico é composto por relatos, lembranças e, sobretudo, pela

cheios e vazios, modinatura, articulação dos espaços etc), torna-se também um

documentação escrita e iconográfica, tais como, desenhos, projetos, imagens,

importante elemento que possibilita essa reconstrução e análise. O estilo é capaz

textos etc. Myriam S. dos Santos (2003, p.19) confirma esse pensamento quando

de, por intermédio do modo de representação, exprimir o modo de percepção,

afirma que os objetos e os documentos são capazes de reproduzir parte do que

de pensamento e valores de uma determinada classe ligada a uma determinada

foi vivenciado no passado.

época. (BOURDIEU, 2007, p.283) No caso do campus Seropédica da UFRRJ, o estilo neocolonial, curiosamente, foi determinado por decreto, editado pelo governo
Vargas, que, certamente, o julgou mais apropriado para caracterizar a arquitetura
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que iria abrigar atividades ligadas ao ensino e pesquisa das ciências agrárias e da

aos produtores brasileiros do setor. O apuro dos detalhes arquitetônicos e do

terra. À tradição da atividade agrária brasileira uniu-se o estilo neocolonial que

mobiliário especialmente projetado para os interiores transmite requinte e apuro

buscou como essência o resgate das tradições estilísticas brasileiras amadureci-

formal ao conjunto. Por outro lado, também nos permite comparar criticamente

das no período colonial, ou seja, o “rural” foi percebido como neocolonial.

soluções projetadas com as executadas, bem como as apropriações contemporâneas dos espaços projetados no passado.

Dentro dessa perspectiva, a arquitetura de grande escala dos principais pavilhões
do campus (Pavilhão Central, prédios dos Institutos de Biologia, de Química etc)

O plano para construir aquela que seria “a primeira cidade universitária brasileira

reproduz elementos arquitetônicos e ornamentais característicos das arquiteturas

fora da concentração urbana das grandes cidades”, tomou forma em 1938, quan-

religiosa barroca (frontões caprichosos), urbana (sobrevergas em arco abatido) e

do Getúlio Dorneles Vargas era Presidente do Brasil (RUMBELAPAGER, 2005). A

rural (varandas sustentadas por colunas toscanas, no Pavilhão Central). Essas edi-

iniciativa partiu do então Ministro da Agricultura Fernando de Sousa Costa que,

ficações invariavelmente apresentam seus espaços articulados a partir de um pá-

através de uma exposição de motivos, solicitou, em agosto de 1938, autorização

tio central, elemento tradicional introduzido pela arquitetura jesuítica e presente

do Presidente para iniciar construções de um novo campus para a Escola Nacional

na arquitetura civil rural. No tocante à arquitetura residencial presente no campus

de Agronomia, nas terras do que era então a Fazenda Nacional de Santa Cruz. O

Seropédica, objeto do presente estudo, observa-se a adoção da escala humana

projeto dos edifícios teria sido aprovado por Vargas ainda em outubro de 1938,

em edificações predominantemente, de um pavimento (exceto as residenciais do

tendo a construção do campus se iniciado no ano seguinte. Em 1941, várias edifi-

Reitor e Vice-Reitor), com beirais projetados em cachorros, varandas, janelas guar-

cações já estavam concluídas, mas foi somente em 1948 que o campus, como um

necidas por balaustrada de madeira etc.

todo, teve suas obras concluídas.

A preocupação em proporcionar alojamento aos professores e funcionários do

Em função da sua importância cultural, o conjunto arquitetônico-paisagístico da

campus informa sobre a distância e dificuldades de acesso ao campus, outrora lo-

UFRRJ foi protegido provisoriamente, em 1998, pelo instituto do tombamento es-

calizado em uma “zona rural” do estado do Rio de Janeiro. Essas edificações local-

tadual, para, em 2001, ser definitivamente protegido. A iniciativa de proteção foi

izadas em áreas marcadas por ambientes bucólicos, com farta vegetação, foram

proposta pela Universidade ao Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC),

projetadas detalhadamente de forma a espelhar a hierarquia funcional distinguin-

que a encaminhou ao Conselho Estadual de Tombamento (CET), primeiramente

do-se por área e acabamentos utilizados.

para os painéis de azulejos projetados e pintados pela artista plástica de origem

Sobre o acervo da UFRRJ

portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, localizados no antigo refeitório (atual sala
de estudos) do campus Seropédica. Cabe destacar que a obra é a única produzida
pela artista plástica no Brasil. Após visita de técnicos do INEPAC, o tombamento foi

No caso do acervo de plantas relacionadas à memória projetual do campus Se-

estendido ao campus Seropédica, na área que guarda sua ocupação original, que

ropédica da UFRRJ, observa-se uma infinidade de intenções não concretizadas

inclui seu parque paisagístico, além de pavilhões e edificações em estilo neocolo-

– não executadas – ou diversificadas. Estas informações permitem constatar os

nial, nele situados. A constatação originou o tombamento pela esfera administra-

ambiciosos objetivos do Estado Novo de Vargas no intuito de criar um centro

tiva estadual dos painéis de azulejos de Vieira da Silva juntamente com o conjunto

acadêmico de excelência nas ciências agrárias, capaz de proporcionar autonomia

arquitetônico-paisagístico do campus Seropédica.
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No entanto, a riqueza do conjunto arquitetônico do campus Seropédica da UFRRJ

No tocante aos alunos, a Universidade oferecia alojamentos coletivos, com di-

não se esgota em seus pavilhões de aulas e de funções administrativas. A previsão

visão por sexo (feminino e masculino), em prédios dotados de três pavimentos,

do uso residencial em suas dependências, para professores, alunos e funcionári-

acessados apenas por escadas. Todos os residentes no campus contavam com

os, viabiliza a reconstituição das características do morar, no período 1930-1940,

o conforto de uma infraestrutura de apoio dotada de lavanderia e restaurantes

numa região rural, induzindo a reflexões e comparações com as condições atuais.

(professores e alunos).

O exercício surge como uma valiosa experiência que contribui para a formação de
estudantes de arquitetura, bem como para a informação de docentes da área de

A hierarquia estabelecida lembra as das vilas operárias das primeiras Fábricas de

arquitetura e urbanismo.

Tecidos de Algodão implantadas no Estado do Rio de Janeiro, a partir do último

Sobre as residências e a hierarquia

quartel do século XIX, inspiradas em soluções propostas pelos socialistas utópicos, em seus familistérios. No campus Seropédica, observa-se que essas tipologias residenciais encontram-se localizadas de forma dispersa na área do campus,

Conforme já descrito, as residências projetadas para o Campus Seropédica pos-

próximas umas das outras, sem uma setorização perceptível, exceto as casas do

suem uma escala humana em relação aos pavilhões, apresentando plantas com-

Reitor e Vice-Reitor, implantadas em lugar próximo ao Pavilhão Central, em sítio

pactas e padronizadas segundo rígida hierarquia funcional, diferenciadas por

de topografia mais elevada em relação ao restante do campus.

áreas, acabamentos e tratamentos plásticos. Ou seja, quanto maior o status da
função exercida na Universidade, pelo ocupante, mais apurada a arquitetura e a

A Casa do Reitor

área da sua residência. Esse aspecto reforça o rígido caráter hierárquico da sociedade brasileira dos anos 1930, especialmente nos âmbitos acadêmico e rural.

A localização da Casa do Reitor, não segue, em termos de implantação, a simetria
imposta pelo partido proposto para as principais edificações do campus (Pavil-

Desta forma, as pesquisas revelaram um conjunto de projetos arquitetônicos resi-

hão Central, Pavilhões dos Institutos de Química e de Biologia). No entanto, esse

denciais unifamiliares completos, onde se destacam com um grande apuro formal

aspecto passa despercebido ao observador, em função de um eficiente artifício

e construtivo, as residências do Reitor e Vice-Reitor, sem dúvida, as mais requinta-

paisagístico que lança mão de uma colina artificial, sobre a qual a residência está

das de uma série hierárquica que também possuía:

implantada em pequeno platô, complementada por massa arbórea que a “oculta”
parcialmente na paisagem do campus, destacando as edificações situadas na área

•

Casas para Professores Catedráticos (Tipos C.1 e C.23)

plana limítrofe, especialmente o Pavilhão Central.

•

Casas para Diretores (Tipos D.1 ao D.8; D.27 e D.28)

O partido adotado na implantação da Casa do Reitor colabora para diferenciá-la

•

Casas para Funcionários – divididas em categorias (Tipos F.1 ao F.8 e F.21 ao
F.24)

•

1372

Casas para Trabalhadores, casados e solteiros (Tipos T.1 ao T.9)

espacial e arquitetonicamente das demais edificações residenciais do campus,
tendo em vista sua ocupação pelo mais alto posto hierárquico da Universidade.
O partido adotado repete o mesmo princípio da implantação de algumas casas-sedes de fazendas do período colonial, onde a topografia mais elevada do
sítio, onde se localizava, permitia o controle visual da área de domínio do pro-
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prietário. Reforça ainda mais esta semelhança, o fato de a Casa do Reitor ter aos
fundos, um anexo construído para abrigar uma garagem e a residência do encarregado da Reitoria. Observa-se que a estratégia utilizada na implantação da casa
proporciona aos ocupantes, um ambiente arborizado ao seu redor extremamente
agradável, característico dos meios rurais. Apesar do citado isolamento visual do
restante do campus, obtém-se dele, uma visão privilegiada, a partir da varanda e
do terraço localizados no segundo pavimento.
O tratamento externo mimetiza os elementos da linguagem arquitetônica tradicional civil e religiosa brasileira, traduzidos em beirais encachorrados, óculo polilobulado, seteiras etc. Em termos de espaço interno, a residência apresenta em planta-baixa, no primeiro pavimento, sala de estar, sala de jantar, alpendre, cozinha,
dependências para a “criada” (com acesso independente ao exterior da casa), hall
e escada de acesso ao segundo pavimento que possui três quartos, um banheiro,
uma varanda e um terraço.

Ilustração 1. Localização das casas de Reitor (1) e Vice-Reitor (2).
Fonte: Google Maps, acessado em 16/4/2018
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As Casas de Funcionários e Trabalhadores
Os projetos de casas para funcionários e trabalhadores do campus Seropédica
da UFRRJ apresentam-se em diversos tipos diferenciados respectivamente, pelas letras F e T, seguidas por números de ordem. Sendo assim, foram até agora
identificados os modelos de casas para funcionários F.1 ao F.8, e F.21 ao F.24. Os
modelos de casas para trabalhadores apresentam-se em nove tipos diferentes (do
T.1 ao T.9), que atendem demandas por espaço de ocupantes solteiros, casados e
casados com filhos.
As residências “T” e “F” possuem tratamento externo bem simples e apresentam
invariavelmente um pavimento que é arrematado por coberturas em telhados de
duas águas de telhas do tipo canal, com grandes beirais, e fenestração composta
por vãos em vergas retas. Elas surgem implantadas em lotes com dimensões bastante generosas, demarcados por cercas em madeira, que possibilitam, em seu
interior, o cultivo de frutas e hortaliças, reforçando a percepção e a vivência do
caráter rural do ambiente construído do campus Seropédica, por parte dos seus
ocupantes. Em termos de plantas-baixas, as casas para funcionários apresentam
de um a três quartos, enquanto a de trabalhadores de um a dois quartos. Todas
possuem um banheiro, cozinha, sendo que a maioria dos modelos “F” recebem
uma copa, com exceção do tipo “F.6”, que possui uma configuração bem mais
modesta se comparada a outras de sua hierarquia, apresentando área interna de
60 m².

Ilustração 2. Plantas-baixas do primeiro e segundo pavimentos da casa do Reitor.
Fonte: Arquivo do Laboratório de Conservação de Documentos da UFRRJ (LabDoc/UFRRJ), foto
Claudio Lima Carlos, 2017
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Ilustração 3. Casa de trabalhadores casados, tipo T4, geminadas.
Fonte: Google Maps, acessado em 16/04/2018.

Ilustração 4. Casas para Funcionários F.3 e Trabalhadores T.9.
Fonte: Arquivo do Laboratório de Conservação de Documentos da UFRRJ (LabDOC/UFRRJ), foto
Claudio Lima Carlos, 2017.
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O Habitar no campus Seropédica hoje
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RESUMO
Esse trabalho, é um capítulo da Dissertação de Mestrado DOCUMENTOS DA POLITICA
PUBLICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL: As decorrências
da falta de uso, e uma proposta para valorização e simplificação das informações
contidas neles. Esse trabalho a título de posicionar o leitor, foi elaborado a partir
dos documentos que são elaborados pelos municípios anualmente para a prestação
de contas ao IEPHA e em um primeiro momento foi feita uma análise crítica em 4
estudos de caso que apresentavam alguns desvios no uso das ferramentas propostas
pela Política Pública de Proteção ao Patrimônio Cultural em Minas Gerais, e em
um segundo momento propõe-se a elaboração de um protótipo de sistema da
informação com o objetivo de valorizar o uso das informações contidas nesses
documentos. Nesse capitulo/artigo, foi abordada a coleta de dados, calcada em uma
metodologia quantitativa, e com o objetivo de descobrir um padrão de repetição nos
dossiês de tombamento das imaginárias. A descoberta desse padrão é importante
na medida em que ele é a base para a elaboração dos requisitos de um protótipo
de sistema de recuperação da informação sobre as características das imagens
de Santos e Santas. No primeiro momento foi trabalhado o universo dos bens
materiais móveis, desse universo foram extraídas as imaginárias e dessas observouse que o maior número das imagens tombadas eram de Santas e Nossa Senhora,
optando se por tanto por trabalhar então com imaginarias femininas. Dessa forma
delimitada a pesquisa foi se em busca das características que mais se repetiam nos
dossiês dessas imagens. Posto isso foi elaborada a análise crítica dos dossiês de
tombamentos nos seus capítulos de análise e descrição das imaginárias, chegando-se
de forma preliminar as seguintes conclusões: As características, de face das imagens
se repetem, tais como formato da boca, do rosto, cabelos, e nariz, entre outras. A
descoberta dessas características permitem que os requisitos para um sistema sejam
listados, como será visto no artigo. Vale ressaltar aqui que esse trabalho não se
esgota por se só, mas que traz novas possibilidades de pesquisa sobre os documentos
do patrimônio cultural em outras áreas como história, ciência da informação, entre
tantas outras.
Palavras-Chave: Patrimônio Cultural, Documentação, Representação da Informação
Recuperação da Informação.
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INTRODUÇÃO
Após a Revolução Francesa, iniciou-se uma política pública de proteção ao Patrimônio Cultural institucionalizada, ou seja, os estados e nações se tornaram responsáveis pela salvaguarda dos seus bens culturais. Desta forma tornou-se primordial aos povos a valorização das belezas e benesses que a herança cultural
perpassa para as gerações futuras (CHOAY, 1999). Porém refletir sobre formas de
valorizar o patrimônio cultural de um povo é conjecturar sobre os mecanismos de
proteção e conservação desses bens materiais e imateriais. Os maiores responsáveis pela salvaguarda são às pessoas ou os atores envolvidos no processo de
construção histórica desse patrimônio cultural.
As políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais
ao longo de vinte anos, tem se mostrado um mecanismo eficiente de financiamento na proteção e salvaguarda dos bens. Fundamentada no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS critério Patrimônio Cultural, que através da
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Vale ressaltar aqui que os documentos são frutos da política pública de proteção
ao patrimônio cultural, e que são elaborados anualmente para prestação de contas ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artísitico de Minas Gerais – IEPHA, fisicamente são compostos por pastas catálogos, livros ou encadernados. Ao
longo do texto os evocaremos apenas como “documentos do patrimônio cultural”,
forma simples pela qual as comunidades locais os denominam, afim de facilitar a
leitura e dar fluidez ao texto.
Quais problemas essa falta de uso traz para validar essas Políticas Públicas? E o
que pode ser feito para aproximar os cidadãos desses documentos?
O objetivo desse trabalho é fazer uma análise crítica sobre as perdas causadas
pela falta de conhecimento dos conselhos que na maioria das vezes não tem acesso à recuperação das informações constantes nos documentos relativos à Política
Pública de Proteção ao Patrimônio Cultural em Minas Gerais e propor uma nova
forma de uso e de valorização desses apontamentos.

Lei Estadual Robin Hood, visa maior distribuição de verba entre os municípios (que

Usou-se uma metodologia qualitativa e fundamentada na pesquisa e análise de

será detalhado brevemente ao longo do texto).

documentos. Considerando esses procedimentos científicos e feito o levantam-

O objeto dessa pesquisa são os documentos produzidos pelos setores municipais
do patrimônio cultural em quatro prefeituras de Minas Gerais e o funcionamento das Políticas Públicas de Proteção ao Patrimônio Cultural. Esses documentos,
são dossiês relativos a processos de tombamentos, planos de inventário, apontamentos de prestação de contas de funcionamento dos conselhos e dos fundos
municipais de proteção ao patrimônio cultural. Tais documentos vão além de um
histórico das ações de preservação ao patrimônio cultural dos municípios, e se
constituem fontes de pesquisa e material para geração de conhecimento principalmente através das ações de educação patrimonial. Porém esses apontamentos

ento dos dados parte-se para uma análise descritiva de quatro estudos de casos,
que comprovam a hipótese inicial de que os Conselhos de Patrimônio Cultural COMPACs passam por inúmeras dificuldades, duvidas e até mesmo tem receios
de aprovar ou deliberar determinados assuntos que lhes são propostos, por desconhecimento dos conteúdos dos Dossiês, Planos de Inventário, funcionamento
dos Fundos Municipais de Patrimônio Cultural e dos mecanismos propostos pelas
deliberações normativas. As dúvidas e as dificuldades dos COMPACs no momento
de tomarem suas decisões muitas vezes causam perdas irreparáveis no que diz
respeito aos bens patrimoniais.

ficam mal acondicionados e subutilizados pelos munícipes (desde os integrantes

A mesma analise descritiva dos estudos de caso, aponta os locais e em quais docu-

do setor de cultura passando pelos conselhos e chegando a professores e estu-

mentos estão as repostas para as dúvidas e os anseios dos conselheiros, e levanta

dantes), além de terem informações técnicas e que fogem ou dificultam a com-

a questão que se pode dizer que, se não é a grande contribuição desse trabalho,

preensão dos cidadãos locais.

com certeza é uma das maiores: a valorização do uso dos documentos gerados
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pelas prefeituras para as prestações de contas ao IEPHA ou “documentos do pat-

que mais apareciam as de Nossa Senhora do Rosário e da Conceição, e pela facili-

rimônio cultural” e o uso desses como fontes de pesquisa por estudantes dos en-

dade de acesso da autora à imagem de Sant’ Ana da Matriz de Santana dos Montes

sinos médios, e fundamentais, e por professores e pesquisadores de mestrados

optou-se por trabalhar essa imagem.

e doutorados.
Por fim vale ressaltar aqui essa proposta, que além de ser apenas um desenho
Essa pesquisa não se esgota nesse trabalho, e nem ao menos se tem essa pre-

analítico de um sistema é aberta e interdisciplinar e para que ele se concretize

tensão, haja vista a riqueza de informação que contém os “documentos do pat-

necessita-se de trabalho em outras áreas do conhecimento.

rimônio cultural” e inúmeros casos peculiares que em oitocentos e cinquenta e
três municípios mineiros podem acontecer, e que carecem de trabalhosas pesquisas e análises, haja vista que esse trabalho se limitou a análise crítica de quatro
estudos de caso apenas. Porém trazer essas questões para o diálogo acadêmico é
uma tentativa de colaboração para efetividade das Políticas Públicas e da proteção
ao patrimônio cultural dos mineiros.
Por fim propõe-se os requisitos mínimos de um sistema de informação, que possa
ser útil no auxílio aos conselheiros e membros das equipes técnicas, nas tomadas de decisão com relação aos bens protegidos. Esse sistema não deverá limitar
o acesso dos professores e munícipes, porém seu objetivo principal são os conselheiros e membros das equipes técnicas. Vale ressaltar aqui que professores
alunos, pesquisadores e munícipes, mesmo tendo a facilidade de acesso às informações contidas nos “documentos do patrimônio cultural” propostas por esse
protótipo podem necessitar de outras informações além das que estão descritas
nesse trabalho.
Vale lembrar que como já foi dito os documentos do patrimônio cultural têm uma
infinidade de informações que esse trabalho não consegue esgotar, e para conseguir chegar aos requisitos de um sistema de informação fez-se uma coleta de
dados quantitativa da seguinte forma: o universo de pesquisa foi delimitado aos
dossiês de tombamentos do patrimônio material, bens móveis, (imagens, pinturas, esculturas estatuas, etc.), em seguida os bens móveis foram delimitados por
imagens sacras, e no universo das imaginárias observou-se que as imagens de
Santas e Nossas Senhoras eram a maioria, e dessas então delimitou-se aquelas

1388

1. Coleta de dados para elaboração dos Requisitos
de Sistema de Recuperação de dados de Imagens
Tombadas.
Com o objetivo de elaborar os requisitos de um sistema de informação com vistas
a recuperação, representação de forma fácil pelos conselheiros e equipes técnicas
dos setores de patrimônio cultural fez-se uma nova pesquisa como já foi dito, na
metodologia, dessa vez quantitativa, com o objetivo de encontrar padrões nos
dossiês de tombamento de Bens Móveis. Nesse capitulo será abordado como se
deu essa coleta de dados e quais os resultados e analises são mostrados.
Com relação aos Bens Móveis tombados em Minas Gerais temos:
De acordo com a lista de bens tombados 2015 tem-se um total de 690 Bens Moveis
tombados, entre imaginárias, pinturas, esculturas, estatuas, estatuetas, murais
entre outros, desses bens imagens tem-se 20, e imagem tem-se 319. INSTITUTO
ESTADUAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO, MINAS GERAIS, on-line, 2018)
Excluindo então do universo da pesquisa os demais bens moveis tombados e as
imagens, porque essas denotam conjuntos de várias imaginarias juntas, passou-se
a trabalhar apenas o universo das 319 imagens. Dentro desse universo percebe-se
que as imagens de Santos ou Sãos do (gênero masculino) são de 87, sendo as de
Santas ou Nossa Senhora a maioria somando-se 232 imagens. Dessa forma op-
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Tabela 1: Campos 1 a 5 utilizados para organização dos dados

HISTÓRICO E ARTISTICO, MINAS GERAIS, on-line, 2018)
A lista de bens protegidos em Minas Gerais é atualizada todos anos, e os números
abaixo são de acordo com a lista de 2015, disponível na internet, vale fazer uma
ressalva de que essa lista sofre mudanças todos os anos, ou por novos bens adicionados ou por bens que são excluídos por estarem em risco. De acordo com a
lista de bens tombados 2015 tem-se um total de 4.271 Bens protegidos em Minas
Gerais, e são distribuídos da seguinte forma:
•

3.989 Bens Materiais

•

690 Bens Moveis tombados, entre imaginárias, pinturas, esculturas, estatuas,
estatuetas, murais entre outros,

•

319 Imagens de Santas, Nossa Senhora, Santos e Sãos. INSTITUTO ESTADUAL
DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO, MINAS GERAIS, on-line, 2018)

Opta-se então para trabalhar com as imagens que mais aparecem na lista de Bens

Fonte: Autora

Tombados que são as de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa Senhora da Conceição, e ainda com as imagens de Sant’Ana, pela facilidade de acesso a imagem
de Sant’Ana em Santana dos Montes, que no capitulo posterior é utilizada como

Tabela 2: Campos 6 a 17 utilizados para organização dos dados
Fonte: Autora

exemplo do que poderá ser uma interface de sistema. INSTITUTO ESTADUAL DE
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO, MINAS GERAIS, on-line, 2017)
Em termos de porcentagem trabalhou-se com 3,4 % de todos os dossiês de tombamentos de imagens, os requisitos encontrados nesses 3,4% tem o reforço de
estarem nas Deliberações Normativas como critério de validação desses dossiês
para que os municípios que os apresenta sejam pontuados.
Para melhor compreensão dos resultados criou-se uma tabela com as seguintes
colunas:
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Doc.
Foto.

Materia prima da imagem

Policrom

A existência de documentação
fotográfica ajuda na comprovação, comparação e visualização da imagem

Matéria prima da
imagem é importante
requisito no momento
de contratação de restaurador, especializado para trabalho com
aquele tipo de matéria
prima

Os tons da policromia e
da carnação são importantes no momento de
um restauro, as vezes
somente a fotografia
da imagem pode não
garantir a qualidade de
visualização desses
tons. Por vários motivos
tais como: iluminação
na hora da fotografia,
qualidade de impressão
entre outros, as cores
da imagem podem se
distorcer. Ainda com
relação a carnação são
usadas as palavras cor
do rosto, tom da pele ou
da tez.
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Carnação

Tabela 3: Campos 17 a 21 utilizados para organização dos dados
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Fonte: Autora
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Tabela 4: Dados dos Dossiês de Tombamento das Imagens de Nossa Senhora do Rosário
Fonte: Autora
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Tabela 5: Dados dos Dossiês de Tombamento das Imagens de Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Autora
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Tabela 6: Dados dos Dossiês de Tombamento das Imagens de Sant’Ana

Fonte: Autora

Antes de partimos para a análise dos dados vale fazer aqui algumas ressalvas:
inicialmente iria-se trabalhar com todas as imagens de Sant’Ana, encontradas na
Lista de Bens Protegidos do IEPHA do ano de 2015, porém a lista atualizada que
está disponível na biblioteca do IEPHA já consta os bens inseridos em 2017 e as
imagens de Sant’Ana são 11, porém os dossiês das imagens de Diamantina e de
Itaúna, ainda não se encontravam na Biblioteca do IEPHA por terem sido entregues em 2017; a imagem de Sant’Ana do município de Ouro Preto possui tombamento federal, e dessa forma seu dossiê de tombamento é elaborado pelo IPHAN,
e os dossiês de João Monlevade, Itamarandiba e Guaraciaba, são integrados as
dossiês de tombamento de igrejas.
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Dessa maneira temos a análise do dossiê de tombamento de 4 imagens de Nossa Senhora do Rosário, e de 3 imagens de Nossa Senhora da Conceição que é
aproximadamente 10% dos dossiês de tombamento entregues ao IEPHA, dessas
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Gráfico 1: Como as características aparecem nos dossiês
Fonte: Autora

imagens e de dossiês de 4 imagens de Sant’Ana que são elaborados de forma independente, que estão disponíveis e dentro da metodologia proposta pelo IEPHA
nas DNs.
Vale dizer ainda que a pesquisa foi feita na biblioteca do IEPHA, mas que o dossiê
da Imagem de Sant’Ana da igreja Matriz de Santana dos Montes foi acessado no
setor de patrimônio cultural da prefeitura local, e que as fotos da imagem usadas
como exemplos foram feitas na igreja, e que a Imagem de Nossa Senhora da Conceição de Betim o seu dossiê encontra-se disponível na internet.
Outra consideração importante que se faz necessária é com relação aos requisitos: Matéria Prima, Policromia e Carnação, esses requisitos podem ser determinantes na contratação do restaurador, que irá trabalhar a peça, esse item também
reforça as diretrizes de intervenção do bem.
Sá (et al, 2008) em sua análise sobre ensino do restaurador enumera pelo menos
cinco “especialidades de profissionais em madeira, metal, obras de arte, documentos gráficos, cerâmica” (Sá, et al, 2008, p.148)
De acordo com as tabelas acima tem-se o seguinte gráfico:

Dessa forma pode-se dizer que:
Idade das imagens em quatro dos dossiês não estavam presentes talvez pela dificuldade de encontrar dados sobre a época em que foram feitas.
Características estilísticas em quatro delas não foram encontradas ou não aparecem no texto de maneira clara.
Dimensões como tamanho, altura, largura, profundidade e peso também não
foram encontradas em 4 dos dossiês analisados, talvez por dificuldade de acesso
a imagem e dificuldade de fazer as aferições.
Descrição das características do pescoço apenas um dossiê não apresenta.
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Cabelos: 4 dossiês não apresentam essa característica assim como as 8 dos dos-

O trabalho exposto é breve, pois apresenta apenas um caminho para que essa

siês não fazem menção as características de orelhas, de acordo com as imagens

pesquisa possa trazer novas formas de pensar a questão e uma boa análise crítica

pode se inferir que isso se dá por causa do véu que cobre a cabeça da imagem

de alguns pontos da Política Pública de Proteção ao Patrimônio Cultural.

As características que mais se repetem nos dossiês de tombamentos são: nariz,

A pesquisa somente documental conseguiu demonstrar através dos documen-

olhos, boca, rosto, sobrancelhas, queixo, vestes, documento fotográfico e matéria

tos principalmente atas e planos de inventário como é frágil o conhecimento dos

prima.

atores que fazem parte das políticas públicas municipais de proteção ao patrimônio cultural.

Dessa forma pode-se afirmar que os requisitos mínimos que um sistema precisa
apresentar para possibilitar um acesso as características de rosto de uma imagem

Porém ressalta a importância e eficácia dos instrumentos propostos pelo Estado

são as que mais aparecem nos dossiês de tombamentos: nariz, olhos, boca, rosto,

de Minas Gerais para a municipalização das Políticas Públicas de Patrimônio Cul-

sobrancelhas, queixo, vestes, documento fotográfico e matéria prima, as demais

tural, e que o bom uso desses instrumentos pode garantir a salvaguarda dos bens

características podem ser inseridas ou podem ser retrabalhadas nos dossiês físi-

materiais e imateriais do povo mineiro.

cos.
Vale ressaltar aqui que de todos os instrumentos que foram descritos, o FUMPAC
Exclui-se da pesquisa características de vestes, de objetos ou outras imagens

foi um dos que não teve destaque até o presente momento nesse trabalho, dev-

agregadas as imagens principais, tais como imagem de Jesus menino, Maria ainda

ido as suas inúmeras decorrências jurídicas e contábeis, e que carecem de maior

criança, anjos entre outros. Essa exclusão é meramente por causa do tempo de

aprofundamento.

pesquisa, não significando que essas características não devam ou não possam
ser trabalhadas em outros momentos.

CONCLUSÃO
A primeira consideração final que deve ser feita é sobre a importância dos documentos gerados pela prestação de contas ao IEPHA, haja vista que em grande
parte desse trabalho, foram usados como fonte de pesquisa. Esse uso reforça a
necessidade de organização, indexação e disponibilização, para que mais pesquisadores, sejam eles mestrandos, doutorandos, ou mesmo estudantes de gradu-

Outros dois instrumentos propostos que ficaram limitados à algumas páginas
nesse trabalho e que necessitam de uma pesquisa a parte são os perímetros de
tombamento e entorno.
Espera-se que os requisitos do protótipo proposto possam não somente abrir
a possibilidade de implementação de um sistema, mas que possa gerar novas
pesquisas e novos questionamentos acerca das informações contidas nos documentos do patrimônio cultural.

ação ou dos Ensinos Médio e Fundamental possam ter o livre acesso a eles.

Por fim esse trabalho não se esgota é apenas uma pequena parte das inúmeras

Por outro lado, a grandeza dos “documentos do patrimônio cultural” traz uma

questões relacionadas a Municipalização da Proteção ao Patrimônio Cultural, e da

urgência de mais pesquisas e análise crítica de outras áreas do conhecimento, de

possibilidades de pesquisa nos documentos do patrimônio cultural, e nas várias
Politica Publica de Proteção ao Patrimônio Cultural em Minas Gerais.

mais empenho na criação de sistemas da informação com objetivo de facilitar o
acesso à as informações neles contidas.
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A presente pesquisa apresenta uma análise visual do ladrilho hidráulico de Campina
Grande, abrangendo os exemplares da Fábrica Metro Materiais, a antiga “Fábrica
de Mosaicos Resistência”, inaugurada em 1947. Popularmente conhecido como
mosaicos, essa tipologia de revestimento foi um elemento construtivo importante
na constituição histórica da arquitetura de Campina. A cidade foi palco de grande
desenvolvimento em diversos setores industriais e, por isso, torna-se importante a
investigação da trajetória das fábricas de ladrilhos hidráulicos que funcionaram
no município. A pesquisa investiga os padrões e demais aspectos iconográficos dos
ladrilhos produzidos pela Fábrica Metro, com o objetivo de analisar, registrar e
compreender os desenhos de maneira técnico-construtiva. Justifica-se a pesquisa,
conforme o seu valor científico e acadêmico, devido à escassez de literatura sobre
o tema de análises visuais a respeito desses artefatos, resultando na preservação
dos modelos, através do registro do patrimônio industrial campinense abordado na
pesquisa. Assim, a contribuição dos resultados, bem como os conceitos apresentados
sobre as técnicas de composição dos ladrilhos hidráulicos, abre caminhos para
conhecimentos que podem ser aplicados em demais projetos distintos na área do
design de superfície.
Palavras-chave: patrimônio industrial; design de superfície; ladrilho hidráulico;
Fábrica Metro.

Rua Natalicia Ramos Vieira, 66. Jardim Paulistano. Campina Grande - PB
thiagothamay@hotmail.com
2. Universidade Federal de Campina Grande - PPGDesign
Rua Antônio de Sousa Lopes. 100. Apto 1302 A. Catolé. Campina Grande – PB
kakiafonso@hotmail.com
Resumo
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1. Introdução
Em compasso com a cultura local, através de sincretismos religiosos e elementos
do cotidiano, este tipo de revestimento, enquanto ornamento constitutivo, revela
uma interpretação acerca dos seus significados, no qual vêm se apropriando da
cultura local, estampando em seus grafismos padrões oriundos de um passado
inteiramente presente através dos signos e seus referentes.
Originados dos mosaicos bizantinos, os ladrilhos foram amplamente utilizados
desde o século XIX na Europa, África do Norte e América Latina. De base artesanal,
com produção manufaturada, os ladrilhos possuem métodos peculiares de produção, passadas de geração à geração, com o intuito de preservar características
técnicas na fabricação.
Campina Grande localizada na região agreste do Estado da Paraíba, que outrora foi empório comercial do algodão, na contemporaneidade abarca o título de
cidade universitária exercendo, assim, uma influência geoeconômica em limites
que transpõem fronteiras estaduais. Após o declínio do comercio algodoeiro na
cidade, foi a vez de outros setores industriais crescerem. A produção do LH chegou à Campina Grande através do empresário José Guedes de Andrade que, em
1947, fundou a primeira indústria de ladrilhos hidráulicos em Campina: a Fábrica
de Mosaicos Resistência.
Em 1995, Januário Ferreira, neto de José Guedes de Andrade, mantendo a tradição
familiar na produção do LH, retomou as atividades fabris no mesmo endereço da
fundação da Fábrica de Mosaicos Resistência, agora com o nome fantasia Metro
Materiais.
A Fábrica Metro, única licenciada no Estado para produção dos ladrilhos hidráulicos, mantêm-se como patrimônio industrial da cidade e detentora de mais de
230 matrizes de desenho. Conforme as fábricas de ladrilho encerravam suas atividades, vendiam seu maquinário e ferramentas de produção para as demais, re-

1412

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

forçando a importância do legado tangível que a Metro detém. Trata-se, também,
de um patrimônio visual acerca dos desenhos destes ladrilhos, que remontam a
própria história de Campina Grande.
Assim sendo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os ladrilhos hidráulicos produzidos pela Fábrica Metro Materiais com o intuito de registrar e investigar os padrões formais e demais aspectos iconográficos, buscando uma compreensão da estrutura visual presentes neste tipo de produto.
Como justificativa para a elaboração desse trabalho, enxerga-se a necessidade
de um estudo para classificar e inventariar os padrões dos ladrilhos hidráulicos
da Metro, possibilitando o registro para a contemporaneidade e fomentação na
promoção de mais pesquisas acerca do design de superfície deste revestimento.
Apesar do ladrilho hidráulico ter retornado ao mercado, a literatura sobre o tema
é escassa e a metodologia artesanal de produção segue procedimentos empíricos.
Assim, a contribuição dos resultados da pesquisa representa o testemunho de
atividades de valor histórico, a qual justifica a inventariação patrimonial de uma
fábrica com extensa produtividade.

2. Metodologia da pesquisa
Quanto à metodologia da pesquisa, classifica-se através de sua estrutura e seus
objetivos como uma pesquisa exploratória, pois, segundo Gil (2008, p. 41), busca
proporcionar maior familiaridade com o objeto e torná-lo mais explícito. Partindo da perspectiva do autor, o estudo de caso da presente pesquisa consistirá na
análise profunda e exaustiva do objeto, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.
Seguindo todas as orientações citadas, na primeira etapa, o foco de análise se detém no uso e apropriações atribuídas ao ladrilho hidráulico em Campina Grande,
observando este elemento construtivo.
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Na segunda etapa, com o intuito de registrar os modelos de ladrilhos existentes

como uma especialidade, trazendo mais visibilidade e respaldo para discussões

na Fábrica Metro, o material coletado foi inventariado em fichas cujo modelo foi

nesse âmbito, como já vem acontecendo em congressos e mesas redondas, como

elaborado pelo GRUPAL - Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar da UFCG, com a

exemplo a última edição do 12º P&D Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desen-

finalidade de pesquisar o patrimônio arquitetônico moderno de Campina Grande.

volvimento em Design, onde houveram diversos artigos abordando o tema sob
diversos pontos de discussão.

Decidiu-se, então, pelo cruzamento de diferentes fontes que possibilitasse a
pesquisa histórica do percurso do ladrilho hidráulico na cidade através da coleta

Estudiosos sobre o tema, como Freitas (2001, p. 15) reconhece que dentre muitas

de evidências. Assim, a busca de dados realizada em áreas de conhecimento da

discussões, há uma vertente que afirma que o design de superfície é um desdo-

história, arquitetura e design, cuja finalidade é a interdisciplinaridade, propiciado-

bramento do design têxtil ou uma ferramenta de expressão do design gráfico.

ra da contribuição de pontos de vista que corroboram na construção de elemen-

Porém, ela admite que nenhuma destas afirmações estão corretas em sua com-

tos que fizeram parte da trajetória industrial de Campina Grande.

pletude, apesar das semelhanças entre as áreas.

3. Design de superfície

Assim, devemos enxergar as superfícies como uma ferramenta de comunicação,

O design de superfície interliga o tema “patrimônio industrial” com o objeto de
estudo. Etimologicamente, superfície (latim superfícies, -ei), termo que se refere à
parte externa dos corpos, aquilo que está por cima, ou seja, o que permanece no
envoltório (CUNHA, 2007, p 774). Se o significado de superfície está diretamente
ligado ao invólucro, por sua vez, o design de superfície é um segmento do design

analisando-as através da carga de informações contidas nos padrões impressos.
Acerca de como este segmento do design deve ser estudado a nível cientifico e
acadêmico, Schwartz e Neves (2009, p. 110) descreveram a estruturação da abordagem representacional, envolvendo a geometria e a representação gráfica. Na
presente pesquisa, esta abordagem representacional ocorre na medida em que

que se destina a estudar e projetar as propriedades visíveis do objeto.

as análises visuais são realizadas, buscando a compreensão da representação grá-

O termo originado por Rubim (2010, p. 21) traduzido do Surface Design, foi intro-

suas formas.

duzido no Brasil na década de 1980 após o seu retorno dos EUA. A autora afirmou
que o design de superfície pode ser representado por diversas maneiras e em produtos distintos e ratifica dizendo que, além de poder ser aplicada em várias áreas
do design, também se refere a design de revestimentos e, para sua concepção, é

fica dos motivos impressos nos ladrilhos hidráulicos, bem como a construção de

Diante da abordagem citada, fica claro que existem diversas maneiras de definir
a imagem. Para a pesquisa, abordar a imagem de acordo com os seus aspectos
formais e simbólicos é primordial considerar as questões relacionadas aos signifi-

necessária a utilização de técnicas específicas.

cados, ou seja, o universo das interpretações.

Rüthschilling (2008, p. 7) enxerga o Surface Design como um tema relativamente

Neste sentido, Dondis (1997, p. 14) corrobora com Wong (2010) e Joly (1994) ao

novo no Brasil e pouco tratado em nível de graduação e pós-graduação. Seu pensamento decorre do fato ocorrido em 2005, onde o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) passou a integrar o design de superfície
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afirmar que visualizar é ser capaz de formar imagens e esquemas mentais. Os
sistemas de símbolos que chamamos de linguagem são invenções ou refinamentos do que foram, em outros tempos, percepções do objeto dentro de uma mentalidade despojada de imagens.
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Os elementos da imagem que transmitirão a mensagem visual são compostos por

A riqueza do patrimônio industrial está em sua diversidade formal, de uso e de

pontos, linhas, formas, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento.

escala. Não engloba somente como patrimônio cultural, o patrimônio material

Segundo Dondis (1997, p. 20), o conteúdo e a forma são componentes básicos

tangível, como as edificações, os maquinários e os documentos, mas também, o

e irredutíveis de todos os meios de comunicação. Na comunicação visual o con-

patrimônio intangível (DEZEN-KEMPTER, 2007, p.2).

teúdo nunca estará dissociado da forma. A autora descreve de maneira didática
diversas técnicas visuais que servem como base para analisar as imagens, sendo

Portanto, conservar em consonância com o ato de preservar a significação cul-

os mais aplicáveis na análise de um conjunto de ladrilhos hidráulicos: a harmonia,

tural de um bem abre uma discussão no âmbito do design de superfície como

o equilíbrio, a simetria e a regularidade.

ferramenta de preservação, percebendo valores entre matéria e técnica, tentando
compreender melhor o papel que as superfícies representam em nossas vidas

Para finalizar, ressalta-se que a análise visual do design de superfície dos ladrilhos
hidráulicos, por meio das figuras e motivos e as atribuições de sentidos ou tema

(FLUSSER, 2008, p. 102).

da mensagem visual pode variar de acordo com o grau de interpretação subjetiva.

3.2. Ladrilho hidráulico

Assim, partindo dos princípios sobreditos, analisar as formas dos LH, o proces-

Para conceituar o ladrilho hidráulico é importante estudar primeiramente aspec-

so de fabricação e os significados atribuídos aos motivos impressos torna-se um

tos que definem o produto para, em seguida, compreender os aspectos históricos

estudo multidisciplinar, onde saberes das áreas de arquitetura e do design nor-

deste revestimento.

tearão as próximas etapas da pesquisa.

3.1. Patrimônio industrial
O conceito de patrimônio industrial, parte do resgate dos vestígios técnicos indus-

A NBR 9457:1986 define ladrilho hidráulico como placa de concreto de alta resistência ao desgaste para acabamento de paredes e pisos internos e externos,
contendo uma superfície com textura ou lisa, colorido ou não, de formato quadrado, retangular ou outra forma geométrica definida.

triais e os equipamentos técnicos, englobando também os edifícios, os produtos
e o próprio arranjo industrial – que são considerados objetos de estudos da ar-

Atualmente, existem três tipos de ladrilhos disponíveis no mercado: Ladrilho Hi-

queologia industrial – cujo movimento de defesa do legado industrial surgiu na

dráulico Interno – Utilizado em pisos, paredes ou até mobiliário; Ladrilho Hidráu-

Inglaterra, nos anos de 1950, em decorrência da destruição de muitas fábricas no

lico Externo – Utilizado em ambientes externos como calçadas, dentre outros; e

período da segunda guerra mundial (AFONSO, CARVALHO, 2015, p.3).

Ladrilho Hidráulico Tátil - Utilizado nos ambientes externos para garantir acessibilidade aos deficientes visuais. Apresentam superfícies específicas e padronizadas

Assim, sobre a definição do tema a carta de Nizhny Tagil (TICCIH, 2003) direciona

e são encontrados de duas formas: alerta e direcionais.

os pesquisadores no sentido do dever de resgatar e investigar os vestígios técnicos-industriais, os equipamentos, os produtos, os registros da própria instituição e

Após elucidar acerca de todo o conjunto de revestimentos hidráulicos existentes

demais documentos coletados em fontes primárias e secundárias.

no mercado, para situar o objeto da pesquisa em consonância com o tema patrimônio industrial, que foi explorado na sessão anterior, é importante investiga-lo
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por meio de um estudo direcionado no reconhecimento do produto ladrilho hi-

fluência geoeconômica em limites que transpõem fronteiras estaduais, tornan-

dráulico.

do-se uma das cidades interioranas mais importantes de toda Região Nordeste.

Prosseguindo, ainda sobre o objeto de estudo e aprofundando-se mais sobre

Campina Grande, que inicialmente era uma aldeia dos índios Cariris (cujo nome

os aspectos históricos do ladrilho hidráulico, Macedo (2013, p. 17) comenta que

batizou uma das principais e mais antigas ruas do município), foi palco de grandes

a história do LH no Brasil é relativamente nova, datando do final do século XIX.

acontecimentos históricos, como a revolta do “Quebra-quilos”. Em 1790, transfor-

Porém, seus padrões decorativos remontam as formas utilizadas pelas civilizações

mou-se em vila, nomeada a partir daí de Vila Nova da Rainha e somente em 11 de

egípcias e mesopotâmicas, baseados na geometria, “a partir do traçado de um

outubro de 1864, foi elevada à categoria de cidade (IBGE, 2016, on-line).

círculo e da linha reta, sendo que o primeiro instrumento de medição conhecido
constava de uma corda marcada por doze nós equidistantes e de um suporte fixo
de madeira, antecessor ao compasso”.

4.2. A origem da Fábrica Metro Materiais
Os primórdios da Fábrica Metro iniciaram-se em 1947, com o nome fantasia de

Assim, Macedo (2013, p. 21) descreve que a trajetória dos padrões geométricos até

Fábrica de Mosaicos Resistência, sendo a pioneira do segmento na cidade. O Pro-

a incorporação nos LH atravessou os séculos e acredita-se que foi com referências

prietário e fundador, Antônio Guedes de Andrade, que sempre manteve um es-

artísticas nos mosaicos bizantinos e azulejos portugueses que, possivelmente, in-

pírito empreendedor, nasceu no dia 27 de setembro de 1906, em Brejo do Cruz,

spirou o processo de criação e de fabricação dos ladrilhos hidráulicos.

interior da Paraíba (DINOÁ, 1993, p.128).

Corroborando com Macedo (2013), o autor Marques (2012, p. 17-18) afirma que o

Com o encerramento das atividades da Fábrica de Mosaicos Resistência em 1989,

processo de produção dos ladrilhos hidráulicos data do século XIX, sendo que não

Campina Grande permaneceu cinco anos sem indústrias do segmento. Com isso,

existem referências claras da sua origem, supostamente árabe.

visando à reinserção dos ladrilhos nos projetos de arquitetos e designers em todo

O modo artesanal de fabricação, carregado de técnicas repassadas por gerações
de famílias que trabalham com esse tipo de manufatura, emprega ao ladrilho hidráulico um caráter intimista visto que seu processo de fabricação detém um passo-a-passo que foi se perdendo ao longo das gerações posteriores.

4. O lugar – Campina Grande - PB

o Brasil, Januário Ferreira de Sousa Neto (neto de Antônio Guedes de Andrade)
herdou todo o legado do avô, que após cinco anos de inatividade, retomou a
tradição familiar em 1995.
Na medida em que as fábricas de mosaicos que existiam na cidade iam encerrando suas atividades, acabavam repassando e revendendo seu maquinário, ferramentas e matrizes para as fábricas que ainda se mantinham no mercado. Como
a Metro tem sido a única do Estado no segmento, ela detém grande parte das

Localizada no Agreste do Planalto da Borborema da Paraíba, Campina Grande é

matrizes e máquinas das demais.

considerada a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana é formada por dezenove municípios. De acordo com estimativas do IBGE

Tudo isto se tornou um ponto de partida para o desenvolvimento de um inventário

(2016, on-line), sua população é de 410 332 habitantes. Campina exerce uma in-

visual formado pelos registros dos padrões de matrizes dos ladrilhos coletados na
fábrica, algumas já em estado de deterioração. Por ser uma indústria rústica de
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pequeno porte, não existe um catálogo disponível com todos os exemplares exis-

Assim, as etapas do processo são: 1ª etapa - Escolha da forma e molde de ferro de

tentes na fábrica.

acordo com o tipo de revestimento desejado; 2ª etapa - Utilização de fôrma (ma-

4.3. Mapeamento do processo produtivo da Fábrica
Metro Materiais
A produção do ladrilho hidráulico está diretamente ligada ao cimento Portland. A
norma da ABNT NBR 9457, exige a utilização do cimento branco ou Portland CP
320 ou superior na fabricação dos LH.
Além dos tipos de cimento, o LH possui em sua composição agregados com granulometria das peneiras nº 40 a 80. Também é utilizado a areia de pedra seca
(chamado também “pó de pedra”). Na massa pigmentada são adicionados pig-

triz) com molde (esquadro de ferro) para despejo da massa pigmentada; 3ª etapa
- Retirada do molde e a camada de tinta recebe uma porção de cimento seco que
elimina o excesso de água; 4ª etapa - Colocação da camada de argamassa; 5ª etapa - Prensagem do conjunto; 6ª etapa - Desenforma da peça; 7ª etapa - Repouso
do material por 12 horas; 8ª etapa - Imersão dos ladrilhos por cerca de oito horas
após o repouso; 9ª etapa - Secagem das peças de forma natural por cerca de vinte
dias após o tempo de imersão; 10ª etapa – Acondicionamento.

4.4. Registro dos modelos existentes na produção da
Metro Materiais

mentos inorgânicos. A água, que atua no final do processo de fabricação, é um

No contexto da pesquisa, o ato de registrar refere-se ao significado da ação de

importante mecanismo de hidratação do cimento Portland.

inventariar e tornar público com o intuito de preservar. Em virtude de esclarecer

Prosseguindo para as etapas do processo de fabricação da Metro, além do registro
fotográfico, foram realizadas diversas visitas objetivando conhecer a técnica tradicional utilizada na produção e, a partir disso, realizar o mapeamento necessário
para o desenvolvimento das análises.

sobre o objetivo de inventariar, esta sessão contém uma amostra dos modelos
existentes na Metro. Em visitas realizadas na fábrica, contabilizou-se mais de 230
modelos de matrizes, algumas em condições favoráveis para fabricação, outras
já em estado mais deteriorado em decorrência do uso e do tempo. Então, fez-se:
1- coleta de todas as fôrmas de fabricação; 2- foram fabricadas todas as peças
de ladrilho exclusivamente para a pesquisa; 3- fotografia das fôrmas e das peças
fabricadas; 4- digitalização e vetorização dos modelos coletados.
Assim, digitalizar todos os modelos requer prática e habilidades técnicas, o que
trouxe uma carga de conhecimento acerca da composição dos desenhos e a maneira como eles foram construídos, contribuindo para a realização da etapa de
análises.

Etapas do processo de fabricação do LH
Fonte: elaborado pelo autor (2017).
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5. Metodologia adotada para análise

entre si. Nela, os volumes formais são analisados por meio de visualização com linhas

Para cada ladrilho analisado de cada categoria, foi realizada a decomposição das

As próprias falhas na impressão e o ruído físico nas peças são características indiciais

formas para uma análise detalhada. Assim, Fontoura (1982, p. 9) define por decomposição a separação dos elementos ou partes componentes da forma.
Nas etapas da leitura visual dos ladrilhos analisados, examinou-se o objeto de
estudo e segregou-os em partes para decompor todas as unidades segregadas e
mais unidades até obter-se um nível satisfatório.
A leitura detalhada em função das técnicas visuais de Dondis (1997, p. 131) aplicáveis
aos ladrilhos (equilíbrio – instabilidade; simetria – assimetria; regularidade – irregularidade; simplicidade – complexidade; previsibilidade – espontaneidade; estabilidade
– variação; sequencialidade – acaso; repetição – episodicidade); articulam intelectualmente as análises com textos descritivos.
Para elucidar alguns termos frequentemente utilizados na pesquisa, fez-se importante
listá-los, segundo os conceitos de Ruthschilling (2007, p 64-69): 1- módulo: medida
pequena ou a unidade da padronagem. Na pesquisa, um módulo corresponde a um
ladrilho hidráulico; 2- supermódulo ou multimódulo: sistema, conjunto ou combinação
de quatro, oito ou dezesseis módulos que geram outras possibilidades combinatórias;
3- repetição: o mesmo que repeat em inglês ou rapport em francês, no contexto da
pesquisa, refere-se à ação de repetir quatro vezes o mesmo módulo para analisar sua
combinação.
Foram utilizados também os estudos de investigação dos sinais e símbolos de Frutiger
(2004), os registros visuais dos ornamentos culturais milenares de Jones (2010) e a
decodificação dos símbolos através do dicionário de símbolos de Chevalier (2008).
Segundo Wong (2010, p. 141), a moldura de referência é o suporte onde o desenho
se inicia com uma área que é limitada por quatro margens dispostas ortogonalmente

1422

para facilitar sua compreensão.

do objeto de estudo. Trata-se de formas dispostas em ordem visual com técnica de
rapport, comum em projetos de design de superfície.
Assim, a intenção é estudar a forma isenta de significantes plásticos cromáticos, pois
os ladrilhos foram fabricados com o mesmo padrão de cores, para baratear o custo
de produção e, intencionalmente, pôr em questão apenas a forma e o significado dos
ornamentos.
Também foram analisados exclusivamente os ladrilhos hidráulicos de categoria “interno”, devido a maior quantidade de elementos gravados em sua superfície. Os ladrilhos
“externos” utilizados em calçadas possuem menos ornamentos, ou seja, uma carga
de significados menor.
Por fim, prosseguindo, foram selecionados cinco ladrilhos de cada categoria (figurativos naturais, abstratos geométricos e abstratos orgânicos). A escolha foi realizada
em reunião com o GRUPAL (Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar) utilizando como
critério de seleção a variedade de ornamentos das gravuras e a diversidade de elementos visuais para análise.

5.2. Instrumento de análise: as fichas do inventário
As fichas de análise da pesquisa, desenvolvidas especificamente para o inventário
visual dos exemplares da Metro, utiliza-se de algumas informações classificatórias.
A primeira parte da ficha contém os dados da empresa e as categorias na qual os
ladrilhos estão enquadrados, bem como sua tipologia e dimensões.
A segunda parte da ficha contém a foto da matriz de fabricação, do próprio ladrilho e uma imagem vetorizada do exemplar. Abaixo, a imagem vetorizada é frag-
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mentada para a visualização das partes isoladas que compõem as gravuras do
módulo.
A terceira e última parte da ficha apresenta a análise detalhada de cada subdivisão
do módulo. Esta ficha foi utilizada na análise dos quinze exemplares de ladrilhos
do corpus analítico definido previamente. Para exemplificar o modelo de análise,
será apresentada uma análise de cada subcategoria: figurativos naturais, abstratos geométricos e abstratos orgânicos.
5.2.1. Figurativos Naturais
Praticamente, todas as civilizações utilizaram-se de elementos da sua flora para
ornamentar as superfícies, mas foi na Índia que as gravuras de flores e folhas
foram amplamente utilizadas, quase que em sua totalidade, nas vestimentas, tapetes e adornos dos edifícios (JONES, 2010, p 241-261).

Decomposição dos grafismos do LH.
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Dividindo-o em quatro partes, fica evidente o equilibrio simétrico e a configuração
que dá origem a formulação visual idêntica, tornando um conjunto perfeito.

Ornamento 01
Partindo do princípio no qual a decoração de superficie, todas as linhas devem
fluir de uma base principal e ter origem em uma ramificação, o “ornamento 01”
segue a partir de uma raiz e se subdivide em outras partes (JONES, 2010, p. 111).
O mesmo princípio também é encontrado em ornamentos renascentistas em
convenção com as artes de civilizações anteriores. Elas exemplificam o uso de
estrutura de concentração, havendo nas unidades de forma orgânica um grau de
similaridade.
Todas as junções de linha curva com linha curva, ou de linha curva com reta, devem ser tangenciais. Essa é uma regra encontrada em toda parte da natureza, e a

Imagem do ladrilho em análise.

pratica oriental está de acordo com ela. Podemos ver que essas leis de distribuição

Fonte: elaborado pelo autor, 2017.

uniforme, radiação de uma haste principal, continuidade da linha e curvatura tan-

Partindo para a análise dos ladrilhos hidráulicos com motivos da natureza, identificou-se que o princípio que rege a construção formal deste ladrilho hidráulico é
simetria axial pelos eixos horizontal e vertical.

gencial sempre estão presentes nas folhas naturais (JONES, 2010, P 193).
No módulo, a forma se repete quatro vezes, onde a duplicação ocorre em equilibrio por simetria axial, primeiramente na horizontal e, posteriormente, na vertical,
seguindo o conceito de ordem visual em harmonia.
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Em cada módulo há uma série de elementos estruturais aleatórios e de ligação. É
importante, primeiramente, identificar sua origem para então apontar sua função
e a relação das partes com o módulo como um todo.

complemento de outra forma. Analisando a construção do desenho, a simetria axial é vista nos eixos horizontal, vertical e diagonal, deixando evidente o equilibrio
visual e harmonia que esse ornamento traz na composição do módulo.

Ornamento 03 e 04
Analisando os ornamentos individualmente; no primeiro, temos uma forma
repetida quatro vezes em torno do mesmo centro que se assemelha à cruz grega
do catolicismo ortodoxo em forma de espada com simetria axial diagonal; no segundo temos uma figura com forma semelhante a de uma flor de quatro pétalas,
seguindo o mesmo princípio de repetição em torno do ponto central, porém, com
simetria axial horizontal e vertical.
Em conjunto, os ornamentos possuem diversos significados. Visualmente, sua forma remete à cruz cóptica dos egípcios convertidos, onde os pregos simbolizam o
martírio do crucificado. (FRUTIGER, 2007, p 243)
Ornamentos semelhantes também são encontrados nos azulejos holandeses do

Imagem do ladrilho em análise.
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

No módulo, há uma harmonia na composição do módulo no que diz respeito à
disposição formal na organização do todo, devido à ordem e regularidade dos elementos. O estado de equilíbrio axial por simetria pode ser percebido no módulo
completo, onde todas as forças convergem para o centro e isoladamente ao analisar as partes de cada ornamento.

convento de Santo Antônio do Recife, chamado de “aranhiço” – ou aranha pequena – bastante comum nas superfícies azulejares vindas da Europa. (SIMÕES, 1959,
p 47)

5.2.2. Abstratos geométricos
Partindo da proposição em que “todo ornamento deve basear-se em uma construção geométrica” (JONES, 2010, p 24), faz-se necessário entender que figuras

Decomposição das formas do LH.
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

geométricas, geralmente contêm um simbolo codificado.
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Ornamento 01
Os triângulos isósceles contidos neste ladrilho, quanto à medida de seus ângulos
é chamado também de triângulo retângulo, com simetria axial horizontal e vertical. Tais formas do módulo são consideradas como elementos de ligação, pois
tem a função de elo enquanto composição de supermódulo, formando assim um
quadrado com quatro lados congruentes de ângulos retos.

Ornamento 02
Trata-se da forma principal que compõe este ladrilho hidráulico. Formas análogas ao “Ornamento 02” podem ser vistas nos revestimentos de piso e paredes da
Basílica de São Lourenço Fora de Muros localizada em Roma. Sua construção teve
início no século VI e possuem elementos que são característicos dos ornamentos
oriundos dos mosaicos bizantinos. (JONES, 2010, p. 152)
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O princípio de fechamento é percebido quando o “ornamento 02” é isolado do
“ornamento 03” e permanece com uma direção espontânea criando uma unidade
fechada. A boa continuidade se dá por meio de organização perceptiva de maneira coerente na repetição das formas que compõem a estrela.

Ornamento 03
A circunferência que possuí a função de estruturação do “ornamento 02”, está
posicionada no ponto médio do módulo. É também o centro de rotação, com forma geométrica simples e conceito de equilíbrio harmônico absoluto, ordenada
estrategicamente originando um forte apelo visual na composição dos grafismos.

5.2.3. Abstratos orgânicos
Analisando os grafismos que compõem este ladrilho, fica impossível desassociar a
forma do “ornamento 01” com a forma geométrica do “ornamento 02”.

As interpretações feitas sobre o significado da imagem são, hipoteticamente, na
relação que sua forma se remete a uma estrela bidimensional de oito pontas formada por oito aplicações do mesmo desenho. Também conhecida como flor estrelada, é considerada símbolo da fertilidade na arte popular. (Frutiger, 2007, p
252)
Tal formato só é possível por meio da reprodução exata através de uma estrutura
de repetição por meio da rotação em intervalos regulares. O princípio estrutural
da radiação completa, onde a distribuição das unidades revolve regularmente em
torno do mesmo centro seguindo direções semelhantes.
A simetria axial neste elemento formal acontece nas posições horizontais, verticais
e diagonais onde todas as unidades são idênticas. Também é considerada como
uma estrutura centrípeta, pois há na sequência de linhas uma quebra que puxa
em direção ao centro para onde todas as formas convergem e apontam.

1428

Decomposição das formas do LH.
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

As interpretações feitas sobre o significado da imagem são, hipoteticamente, a
representação do céu diurno com nuvens. A forma circular do “ornamento 02” é
“seccionada pelo “ornamento 01” reforçando a ideia de representação do sol.
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Segundo Chevalier (2008, p 227), o céu exprime a crença em um ser divino celeste,

No grupo de ladrilhos figurativos naturais, multiplicam-se os motivos fitomorfos

criador do universo e responsável pela fecundidade da terra. É também a manifes-

com recurso de desenhos geometrizados, constituindo famílias de ornamentos

tação da transcendência e por estar elevado, equivale ao poder e superioridade.

com assuntos que se mantem imutáveis até hoje.

No grafismo abstrato, o contraste assimétrico ocorre em todos os eixos. O re-

No segundo grupo analisado, os abstratos geométricos possuem as seguintes

sultado é uma forma bastante equilibrada com forças de organização visual. Em

técnicas visuais em suas composições: equilíbrio, simetria, regularidade, simpli-

composição de multimódulo, percebe-se que mesmo rotacionando o módulo em

cidade, estabilidade, sequencialidade (enquanto composição por multimódulo) e

um plano cartesiano, seu encaixe perfeito acontece em ambas as extremidades,

repetição.

havendo a continuidade da forma.

6. Resultados
A partir da aplicação da leitura visual continuada, realizada nas análises com os
grupos de ladrilhos, ao utilizar um nível detalhado de informações, deve-se levar
em consideração que mesmo com o auxílio das técnicas visuais de análise da imagem, extraída de diversas áreas de conhecimento, torna-se importante ressaltar

O conteúdo é fundamentalmente o que está sendo diretamente expresso na utilização de elementos visuais que compõem o grupo de ladrilhos hidráulicos abstratos geométricos. Há uma reinterpretação da mensagem visual por parte de
quem a recebe, onde o resultado coube as nossas experiências e repertório.
Sua interpretação visual necessita de um prévio conhecimento por parte do observador acerca da geometria, porém suas formas retilíneas ocasionam na facili-

que se impera um certo grau de subjetividade na leitura visual.

dade da compreensão e proporciona uma leitura visual clara.

Após realizada todas as análises, a fim de sintetizar e elucidar os resultados, fez-se

Já no terceiro e último grupo analisado, os abstratos orgânicos, as técnicas visuais

necessário a reunião dos dados descritos nas fichas dos princípios de desenho e

encontradas foram: instabilidade, assimetria, irregularidade, complexidade, es-

técnicas visuais.

pontaneidade, variação, acaso e episodicidade.

No primeiro grupo analisado dos figurativos naturais, as técnicas visuais emprega-

A interpretação visual deste grupo demanda um tempo maior para assimilação e

das na composição dos desenhos foram: equilíbrio, simetria, regularidade, com-

decodificação das formas. Devido à complexidade formal, os ladrilhos abstratos

plexidade, estabilidade e repetição.

orgânicos são menos passiveis de receber interpretações se comparados com os

Os módulos possuem formas que lhe conferem o equilíbrio e harmonia visual

tegram o módulo não possuem uniformidade e clareza visual. As interpretações

bem resolvidos, redundando em uma compreensão rápida e precisa da leitura

feitas por parte do observador dependem exclusivamente do seu repertório, visto

visual. A boa organização formal resulta na interpretação direta no que se refere a

que os módulos não expõem qualquer tipo de informação visual direta.

ladrilhos com temas florais e elementos da natureza.

ladrilhos abstratos geométricos e os figurativos naturais. Os elementos que in-

Por fim, entende-se que as técnicas visuais analisadas na etapa dos resultados da
pesquisa reforçam o significado contido nos grafismos dos ladrilhos. Em conjunto
oferecem ao observador meios mais eficazes na realização da análise visual.
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7. Discussões e conclusões
Nesta sessão, são apresentadas as reflexões acerca de inquirições levantadas durante a pesquisa, discutindo questões pertinentes com o intuito de responder baseando-se na fundamentação teórica, como forma de expandir o tema para um
debate em torno de conhecimentos científicos.
Houve um direcionamento na pesquisa objetivando registrar os modelos de ladrilhos da Fábrica Metro Materiais, na tentativa de assegurar a preservação dos exemplares registrados carregados de referências visuais e, consequentemente,
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Para concluir, destaca-se que o presente trabalho apresenta através de seus resultados, uma provocação para futuras pesquisas no campo de investigação do
ladrilho hidráulico como um ponto de partida para questões sobre estudos direcionados a este artefato. Com isso, abre-se também discussões sobre análise
visual no design de superfície em outros tipos de revestimentos.
E por fim, com relação aos desdobramentos dessa pesquisa, é possível para demais pesquisadores apropriarem-se dos conceitos apresentados sobre as técnicas
visuais de composição dos grafismos dos ladrilhos hidráulicos e, assim, aplica-las
em demais projetos e em produtos distintos na área do design de superfície.

valorizar a técnica do processo de fabricação do produto e a análise dos procedimentos técnicos na elaboração dos desenhos das superfícies.
Isto ressalta a ligação da Fábrica Metro como universo do design, uma vez que o
design de superfície é também uma área do design de produto que visa o tratamento da parte visível do artefato. Assim, deve-se situar o modo de produção da
Fábrica Metro definindo-o como uma herança ao design de produto, fazendo-se
necessário sua salvaguarda, conservação e definição de formas de permanência
daquilo que se transformou em patrimônio industrial.
Utilizaram-se, na pesquisa, os fundamentos do design de superfície de Rüthschilling (2008), os conceitos da análise dos elementos da linguagem visual de Wong
(2010) e as técnicas visuais de análise da imagem, com base no alfabetismo visual
de Dondis (1997), contribuíram para contextualizar, por exemplo, na identificação
dos elementos visuais e na definição dos princípios de desenho bidimensional presentes nestes artefatos, ampliando a percepção das configurações dos padrões.
Assim, as informações direcionadas para investigação dos sinais e símbolos de
Frutiger (2004) e o dicionário de símbolos de Chevalier (2008) foram ferramentas importantes para a observação e decodificação dos símbolos, assim como as
referências dos ornamentos culturais milenares de Jones (2010) forneceram dados para a construção de um repertório visual.
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Resumo: o estudo insere-se no âmbito da arquitetura industrial e tem como objetivo
principal estudar estratégias de projeto arquitetônico aplicadas a duas áreas
industriais que se encontram abandonadas no contexto urbano de São Paulo (Brasil)
e Lisboa (Portugal). As mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas em nível
mundial, principalmente a partir da globalização dos sistemas de produção industrial
e dos meios de comunicação, provocaram a decadência de várias indústrias. Muitas
tiveram suas atividades interrompidas ou precisaram ampliar suas instalações para
se adequar às novas necessidades de mercado. Em consequência, vários complexos
industriais localizados no centro das cidades ou em suas proximidades, tornaram-se
áreas abandonadas e degradadas, interferindo no entorno e na paisagem urbana.
Em razão disso, surge a necessidade de projetos arquitetônicos estratégicos voltados
à recuperação dessas áreas, possibilitando o seu reaproveitamento com outras
atividades e funções, conferindo-lhes um novo status. Este estudo discute dois
casos de projetos arquitetônicos que visam o reaproveitamento de áreas industriais
abandonadas, sendo um na cidade de São Paulo (Brasil) – o SESC Pompeia –
projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, e outro em Lisboa (Portugal) – o LX Factory – da
MainSide Empreendimentos. Busca-se, portanto, estabelecer metodologias de projeto
arquitetônico aplicadas a áreas industriais em situação de abandono. Conclui-se
que as metodologias e estratégias de projeto para recuperação de áreas industriais
abandonadas podem ser as mais variadas e criativas possíveis. Os condicionantes
humanos e sociais, como os anseios da comunidade e suas necessidades
atuais, aliadas às características funcionais da edificação, constituíram fatores
determinantes que conferiram nova identidade aos espaços. Ademais, promoveram
a recuperação das edificações e do seu entorno urbano, bem como a melhora da
qualidade de vida e a preservação do patrimônio industrial das cidades.
Palavras-chave: Arquitetura industrial; Reabilitação; Patrimônio; Patrimônio
industrial.
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INTRODUÇÃO
No século XIX, a Europa passou por uma grande transformação econômica e
crescimento demográfico, que refletiu em rápida industrialização e urbanização.
No contexto mundial, a América se apresentava como um destino promissor do
fluxo emigratório europeu, pois necessitava de mão de obra para trabalhar, assim
como possuía terras em abundância para desenvolver a agricultura. A história da
ocupação do território brasileiro é marcada pela colonização de imigrantes europeus originários de vários países da Europa que, após a abolição da escravatura,
em 1888, e o enriquecimento da região, começaram a chegar ao Brasil.
Em pouco tempo, além da região de São Paulo, que se tornou o centro industrial
do país, o fluxo de emigrantes se expandiu para o sul do país, com forte presença
de imigrantes italianos e alemães. A força de trabalho e a cultura do imigrante
italiano, principalmente na região de São Paulo, foi de extrema importância e significado, deixando marcas não apenas nas fazendas de café, mas também no empreendedorismo de grandes indústrias instaladas nos principais bairros centrais

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Com a globalização e as crescentes necessidades de conexões terrestres ocorreram significativas alterações nas áreas urbanas e nos processos de industrialização. A modernização dos processos industriais impôs mudanças às indústrias,
principalmente na implantação e adequação das novas tecnologias.
Dessa forma, vários complexos industriais que se localizavam nos grandes centros
das principais cidades, como São Paulo e Porto Alegre, foram relocados, o que
resultou em áreas industriais abandonadas, sem aproveitamento, degradando a
paisagem e desvalorizando o ambiente urbano em todos os seus aspectos.
O objetivo principal deste estudo é compreender as estratégias determinantes de
um projeto de reabilitação e reutilização de antigas áreas industriais, considerando, para tanto, o seu valor patrimonial. Os objetivos específicos visam conhecer
os antecedentes históricos de cada caso, desde a sua instalação, e analisar as implicações urbanas e sociais desse processo de reutilização. E, ainda, identificar os
fatores que conferiram valor patrimonial a essas edificações e estudar o processo
de reabilitação desses edifícios industriais.

da cidade de São Paulo, como é o caso da antiga Fábrica de Tambores, hoje SESC

No desenvolvimento deste estudo foram estudados os casos da antiga Fábrica

Pompeia[1].

de Tambores, localizada na cidade de São Paulo (SP), atual SESC Pompeia, e da

Na região Sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a imigração de italianos e alemães também foi bem expressiva. Sua presença é fortemente percebida, por exemplo, nos grandes centros industriais e portuários da
época, como Itajaí, em Santa Catarina, e em Porto Alegre e Rio dos Sinos, no Rio
Grande do Sul. No caso de Porto Alegre, as maiores indústrias se desenvolveram
em torno da região portuária do bairro Navegantes, como é o caso da antiga Cervejaria Bopp, atual Shopping Total.
O Serviço Social do Comércio (SESC) é uma instituição brasileira privada, sem fins
lucrativos, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com
atuação em todo âmbito nacional, voltada prioritariamente para o bem-estar social dos
seus empregados e familiares, mas aberto à comunidade em geral. Atua nas áreas da
educação, saúde, lazer, cultura e assistência (SESC, 2018).
[1]
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antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, na cidade de Lisboa (Portugal),
onde hoje se encontra o LX Factory. Para tanto, foram pesquisadas bibliografias
que analisam as referidas instalações e, também, realizou-se observação direta
nesses locais. Como apoio ao estudo utilizou-se o levantamento fotográfico e a
cartografia. Espera-se, por fim, que o estudo estabeleça os principais parâmetros
considerados em seu projeto para a reabilitação de tais áreas industriais.

SIGNIFICADOS HISTÓRICOS
A Revolução Industrial marcou a passagem do modo de produção artesanal para
a produção fabril. A transição trouxe consigo novos processos de manufatura,
que abandonaram os métodos de produção artesanais e adotaram a produção
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mecânica, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de pro-

de transporte e da comunicação em todos os países. A globalização foi a grande

dução de ferro, maior eficiência da energia produzida pelo uso da água ou do

responsável pela abertura de mercados, incitando a concorrência internacional e

vapor, o desenvolvimento das máquinas-ferramentas, e a substituição da madeira

forçando a reestruturação industrial.

e de outros biocombustíveis pelo carvão. Dessa forma, a Revolução Industrial é
considerada um divisor de águas na História, pois de alguma forma influenciou

Nesse contexto, as indústrias foram forçadas a mudar os processos de produção

quase todos os aspectos da vida cotidiana daquela época.

para se manter no mercado de forma competitiva, e passaram por um processo
de relocação, explicada por Mérenne-Schoumaker (1996) como êxodo industrial à

Em consequência, a população começou a experimentar um crescimento suste-

exurbanização. Segundo a autora, esse processo faz parte das recentes evoluções

ntado sem precedentes históricos, com uma boa renda média. Nas palavras de

na localização das atividades econômicas, que direcionam as indústrias para rea-

Robert E. Lucas Jr., ganhador do Prêmio Nobel:

grupamentos e espaços pré-determinados, geralmente especializados, constituin-

Pela primeira vez na história o padrão de vida das pessoas comuns
começou a se submeter a um crescimento sustentado [...]. Nada
remotamente parecido com este comportamento econômico é
mencionado por economistas clássicos, até mesmo como uma
possibilidade teórica. (LUCAS, 2002, p. 109).
Após 1830, a produção industrial ultrapassou os limites da Inglaterra e se expandiu rapidamente pelo mundo, principalmente para o Noroeste Europeu e para o
Leste dos Estados Unidos. Cada país, porém, se desenvolveu num ritmo diferente,
com base nas condições econômicas, sociais e culturais de cada lugar.
No Brasil, o desenvolvimento industrial ocorreu, principalmente, nas regiões de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, definindo a grande
concentração espacial da indústria, que permanece até hoje. Ao final da Grande

do um parque ou uma zona de atividades (apud VASQUES, 2009, p. 29).
Esse processo se convencionou chamar de “Distritos Industriais”[2], e decorre do
fato de que as áreas mais afastadas das cidades têm preços mais acessíveis do
que as áreas centrais que, por razões próprias, sofrem com a especulação imobiliária. Soma-se ainda o fato de que nessas áreas afastadas as indústrias têm
maiores condições de ampliar e de crescer, conforme a sua demanda, e possuem
espaços com maior mobilidade, como áreas de estacionamento.
Normalmente, essas áreas industriais ou zonas, por se localizarem na periferia,
possuem fácil acesso às principais vias de transporte, o que facilita o escoamento da produção. As indústrias procuram se reestruturar, adaptando-se ao novo
contexto da globalização, enquanto as instalações industriais desativadas surgem
como o registro de um período de mutações econômicas e de crises econômicas.

Guerra já havia indústrias com capital e tecnologia nacionais, como a de autopeças.
Já em Portugal, a indústria se desenvolveu, principalmente, nas regiões do Porto e
Lisboa, graças à navegação dos rios Douro e Tejo.
Foi, porém, no final do século XX e início do século XXI, com surgimento do processo de globalização, que os processos industriais e muitas indústrias entraram em declínio. Houve, assim, o aprofundamento internacional da integração
econômica, social, cultural e política, impulsionado pelo barateamento dos meios

[2]

O conceito de “Distrito Industrial” foi inicialmente descrito por Marshall (1890) no século

XIX para caracterizar as “concentrações de pequenas e médias empresas localizadas ao redor
das grandes indústrias”, nos subúrbios das cidades inglesas. Dessa forma, pode-se afirmar que
os “distritos industriais ingleses” eram constituídos por aglomerações de grandes, pequenas e
médias empresas inter-relacionadas em microrregiões geográficas, produzindo bens em larga
escala, tanto para o mercado interno como para o mercado externo (principalmente) (HISSA,
2003).
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O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL
Assim como a Revolução Industrial, os estudos sobre Patrimônio Industrial também iniciaram na Europa, e se difundiram pelo mundo todo, acompanhando os
acontecimentos relativos ao abandono dos complexos industriais. Diversos estudos realizados nos últimos anos revelam que o Patrimônio Industrial passou a ter
maior significado com a compreensão e a aceitação por parte da população de
que as atividades relacionadas ao processo industrial têm o seu valor e, por isso,
precisam ser estudadas, sua história contada e o seu significado valorizado e divulgado ao público em geral.
[...] O interesse pela preservação do patrimônio industrial é
relativamente recente se comparado com a preocupação por outros
tipos de manifestação cultural, e deve ser entendido dentro do contexto
de ampliação daquilo que é considerado bem cultural. Apesar de
haver manifestações incipientes e isoladas voltadas ao legado da
industrialização desde finais do século XVIII, um debate mais amplo e
fundamentado sobre o tema se iniciou na Inglaterra nos anos de 1950
– época em que foi utilizada a expressão arqueologia industrial no país
– despertado por variadas vertentes da historiografia, com vinculações à
antropologia e a sociologia [...]. (KÜHL, 2008, p. 37).
The International Committee for the Industrial Heritage – TICCIH (Comissão Internacional para a conservação do Patrimônio Industrial), organização mundial consagrada ao Patrimônio Industrial e consultor especial do International Council on
Monuments ans Sites – ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios)
para esta categoria de patrimônio, considera que os exemplos mais significativos
e característicos devem ser inventariados, protegidos e conservados, de acordo
com o espírito da Carta de Veneza, para uso e benefício do presente e do futuro.
Os delegados do TICCIH afirmam que os processos e as ferramentas utilizadas, os
locais e a paisagem onde se localizam, assim como todas as outras manifestações,
tangíveis e intangível, são de importância fundamental.
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O TICCIH aprova o texto da Carta de Nizhny, de 17 de julho de 2003, escrita em
Nizhny Tagil (Rússia) e apresentada ao ICOMOS para posterior aprovação pela Unesco. Sobre a “reutilização” dos prédios industriais, a Carta de Nizhny dispõe:
4.III [...] A adaptação harmônica e a reutilização pode ser uma forma
adequada e econômica de assegurar a sobrevivência dos edifícios
industriais, e deve ser promovida mediante os controles legais, os
conselhos técnicos, as bolsas e os incentivos fiscais adequados.
5. IV [...] Os novos usos devem respeitar o material significativo e manter
os padrões originais de circulação e atividade, e deve ser tão compatível
com o uso original ou principal quanto seja possível. É recomendável
habilitar uma área onde se represente o uso anterior. (TICCIH, 2003).
Devido à aproximação temporal e à recente inclusão dos remanescentes industriais ao conceito de “bens culturais”, entende-se as razões pelas quais as edificações
industriais, ou seja, o patrimônio industrial é interpretado de forma e expressão
limitada. Destarte, sua produção serial, considerada sem originalidade e sem valor, possibilita a sua substituição sem perdas à História.
Apesar das dificuldades de reconhecimento do seu valor histórico-artístico, os edifícios do Patrimônio Industrial possuem alto potencial de reutilização devido às
suas características construtivas, espaciais e versatilidade. Assim, “os edifícios individuais, frequentemente de construção sólida, sóbria e de fácil manutenção, são
facilmente adaptáveis às normas de utilização atuais e prestam-se a utilizações,
públicas e privadas, múltiplas.” (CHOAY, 2014, p. 234).
Especificamente quanto aos princípios de conservação e restauração do patrimônio edificado – patrimônio arquitetônico, urbano ou paisagístico – seus elementos
resultam de uma dialética entre os diferentes momentos históricos e os respectivos contextos socioculturais. A conservação desse patrimônio está estabelecida e
é objetivo da Carta da Cracóvia, de 2000, que assim dispõe:
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A conservação pode ser realizada mediante diferentes tipos de
intervenções, tais como o controle do meio ambiental, a manutenção,
a reparação, o restauro, a renovação e a reabilitação. [...] cada
comunidade, tendo em conta a sua memória coletiva e consciente do
seu passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do
seu património.
Além da gestão das cidades sobre o seu patrimônio histórico e cultural, e considerando os contínuos processos de transformação e desenvolvimento, é fundamental a adoção de instrumentos de regulação e controle sobre este patrimônio.
Torna-se fundamental, contudo, a identificação do patrimônio e a necessidade de
reconhecer os riscos para atuar com mecanismos de prevenção apropriados. Ainda segundo a Carta da Cracóvia (2000),
[...] A conservação do património cultural deve constituir uma parte
integrante dos processos de planeamento econômico e gestão das
comunidades, pois pode contribuir para o desenvolvimento sustentável,
qualitativo, econômico e social dessas comunidades [...].
Além da gestão, todavia, considera-se fundamental a formação e a educação em
Patrimônio Cultural, o que exige a participação da sociedade e a integração da
temática nos sistemas nacionais de educação em todos os níveis. Isso requer, além
da formação de profissionais especialistas e de mão de obra, a conscientização e o
entendimento da comunidade em geral.

CASOS DE ESTUDO
A cidade de São Paulo é considerada o maior centro industrial da América Latina,
e vem sofrendo transformações nas últimas décadas devido às desacelerações in-
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para as rodovias e o crescente aumento dos serviços em relação à produção industrial foram fatores importantes para o agravamento da situação.
Já em Portugal, as cidades de Lisboa e Porto sempre foram consideradas o ponto
de partida para as grandes descobertas, principalmente em virtude de sua relação
com o Oceano Atlântico. Foram os rios Tejo e Douro que abriram o comércio internacional e trouxeram o desenvolvimento industrial para o país. No caso de Lisboa, o desenvolvimento ocorreu a partir da década de 1830, quando a Revolução
Industrial efetivamente aconteceu no país com o desaparecimento de uma série
de restrições fiscais e aduaneiras, que permitiram o acesso a maiores investimentos pelos investidores. O desenvolvimento da cidade de Lisboa se deu ao longo
das margens do rio Tejo, tanto para o Oriente como para o Ocidente. A razões
da desindustrialização em Lisboa foram decorrentes, principalmente, da crise
econômica das décadas de 70, 80 e 90 do século XX.

SESC POMPEIA – ANTIGA FÁBRICA DE TAMBORES
O Bairro Pompeia abrigou a antiga Fábrica de Tambores em São Paulo no final do
século XIX e início do século XX, sendo caracterizado como uma área predominantemente industrial.
No início da década de 1920 o local próximo às Indústrias Reunidas Francisco
Matarazzo (IRFM) era considerado o primeiro Parque Industrial de São Paulo, de
fundamental importância pela proximidade do ramal ferroviário que interligava a região. Em 1928, o prédio principal foi construído numa área de cerca de
16.500m², destinado à moradia de uma família alemã, que mais tarde vendeu o
imóvel para a Fábrica Nacional de Tambores (Fig. 1).

dustriais, o que interfere nas questões da preservação do patrimônio arquitetônico industrial da cidade. A grande maioria dessas edificações industriais encontra-se em situação de abandono e perdeu a sua função devido a uma série de
fatores sociais, políticos e econômicos decorrentes do desenvolvimentourbano da
época. As mudanças no modo de implantação das fábricas, do eixo das ferrovias
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Para surpresa de Lina Bo Bardi, os antigos pavilhões industriais da Fábrica de Tambores possuíam estruturas de concreto do início do século XX, moldadas peloengenheiro francês François Hennebique[3]. Possivelmente, tratava-se do único
exemplar no Brasil, o que dá ao conjunto um valor arquitetônico especial (FERRAZ,
2008). O projeto trouxe como proposta a preservação dos pavilhões existentes,
assim como a maioria dos materiais e elementos que, de alguma forma, trazem à
população recordações e memórias da antiga fábrica.
O cotidiano dos antigos trabalhadores operários e o desejo de qualificar o ambiente com as expectativas daquela população, transformaram o ambiente fabril
em um espaço de convívio solidário e livre. Este fator tornou-se de fundamental
Figura 1. Localização do SESC Pompeia e imagem externa do edifício

importância para a ideia central do projeto, que seguiu um programa extenso voltado às atividades de lazer, cultura e esporte.

Fontes: Google Maps; Oliveira (2014, p. 113).
Desenho com marcação proposta por Fabiane Malheiros (2018).

Anterior à intervenção, o espaço já estava sendo ocupado e utilizado pelo SESC,
de forma improvisada, para a execução de atividades esportivas e de lazer – práti-

Os pavilhões construídos em tijolos cerâmicos seguiam a arquitetura industrial in-

ca comum da entidade. Segundo Marcelo Ferraz, no Bairro Pompeia havia várias

glesa do início do século XX e, apesar de ao longo dos anos sofrerem modificações,

equipes de futebol de salão e de teatro amador feito com recursos mínimos, além

suas características originais não foram alteradas. Desativada em 1967, a fábrica

do baile da terceira idade, o churrasco aos sábados, o centro de escoteiros mirins

foi adquirida pelo SESC (não se sabe exatamente a data). No ano de 1975, Lina

e a circulação de muitas crianças por todo lado, como uma revoada de passarin-

Bo Bardi foi convidada por Renato Requixa e Gláucia Amaral, então diretores do

hos. Lina muito rapidamente captou o espírito do lugar, e assim se manifestou: “O

SESC, para desenvolver (no período de 1977 a 1986), juntamente com sua equipe

que queremos é exatamente manter e amplificar aquilo que encontramos aqui,

de arquitetos, o projeto do SESC Pompeia:

nada mais.” (FERRAZ, 2008).

[...] desenvolvemos com Lina o projeto do SESC-Pompeia, numa atividade
diária em meio ao canteiro de obras: acompanhamento dos trabalhos,
experimentações in loco e grande envolvimento de técnicos, artistas
e, sobretudo, operários. Esta postura foi, também, uma verdadeira
revolução no modus operandi da prática arquitetônica vigente.
Tínhamos um escritório dentro da obra; o projeto e o programa eram
formulados como em um amálgama, juntos e indissociáveis; ou seja, a
barreira que separava o virtual do real não existia. Era arquitetura de
obra feita, experimentada em todos os detalhes [...]. (FERRAZ, 2008, p. 1).

1448

Atualmente, o projeto é considerado inédito e contemporâneo, principalmente
por ter rompido com a visão modernista da sua época (Fig. 2). Segundo Maria Alice
Junqueira (apud BASTOS; ZEIN, 2010, p. 211):

François Hennebique (1842/1921), engenheiro, autodidata e construtor francês, pioneiro que
patenteou o sistema de concreto armado na construção em 1892, integrando elementos de construção,
como a coluna e a viga, em um único elemento monolítico. O sistema Hennebique foi uma das
primeiras aparições do método em concreto e ferro na construção moderna (FERRAZ, 2008).
[3]
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O Sesc-Pompeia segue como um marco na arquitetura contemporânea
brasileira. O arcabouço da Fábrica de Tambores dos anos de 1940 se
mostrou perfeitamente adaptado ao novo programa de centro cultural
e lazer; os edifícios novos compõem com os antigos, a brutalidade das
torres é amenizada pelo detalhamento cuidadoso. As lições são muitas,
sendo talvez, a principal, a proposta de convívio com o existente, ou seja,
com a cidade e sua dose de caos.
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O projeto transformou os espaços interiores de maneira a não interferir nas suas
estruturas originais, que trazem como patrimônio as estruturas de Hennebique. A
utilização dos elementos e materiais na proposta de revitalização da área encontra-se em perfeita harmonia com as novas estruturas (prédios novos).

LX FACTORY – COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS
LISBONENSE
A LX Factory nasceu no espaço da antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, criada no século XIX, junto ao Largo do Calvário, em Alcântara, Lisboa (Portugal), e convertida, em pouco tempo, numa ilha criativa da cidade. A Fábrica de
Tecidos Lisbonense, localizada em Santo Amaro, na Rua Rodrigues de Faria, iniciou sua construção em 1846 e teve seu término e inauguração em 1849. O grande
conjunto industrial, construído em pedra e ferro, foi projetado pelo arquiteto João
Pires da Fonte, que introduziu “em Lisboa o modelo inglês das fábricas incombustíveis, de espaços racionalizados e organizados segundo uma lógica produtiva,
adaptada à engenharia têxtil.” (FOLGADO; CUSTÓDIO,1999).
A fábrica foi organizada em uma estrutura com o formato de um extenso bloco
paralelepípedo, distribuído em quatro pavimentos, no sentido perpendicular ao
rio, de forma a privilegiar a orientação solar e possíveis ampliações (Fig. 3).

Figura 2. Planta Baixa do SESC Pompeia – esquema da circulação e programa
Fonte: Oliveira (2014, p. 114). Demarcação ilustrativa proposta por Fabiane Malheiros (2018).
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Figura 3. Localização do LX Factory e imagens externas
Fontes: Google Maps; MyGuide Comunidade (2018). Desenho modificado por
Fabiane Malheiros (2018).

Figura 4. Planta de localização da LX Factory e espaço de circulação
Fonte: Romano (2009). Demarcação ilustrativa sobre a imagem original proposta por

A LX Factory foi criada por um grupo de investimento imobiliário chamado Main-

Fabiane Malheiros (2018).

Side[4], que na área da antiga Fábrica de Tecidos Lisbonense desenvolveu um “cluster de empresas criativas” de prestação de serviços e pequenos comércios. Foi na

A LX Factory não é apenas um local de trabalho, mas um espaço onde acontecem

antiga gráfica Mirandela que, inicialmente, a MainSide se instalou para dar início

exposições, atividades culturais e de lazer, como restaurantes, cafeterias, livrarias,

ao seu empreendimento denominado LX Factory.

pequenos comércios, espaços de convívio e áreas verdes.

O projeto foi lançado em 2007 como um conceito de requalificação de um edifício

Quanto à intervenção, diz a arquiteta Filipa Baptista, a partir de uma apropriação

e de uma zona urbana que, por suas características, permitiu gerar uma “fábrica

temporária face ao licenciamento Alcântara XXI, todos os espaços foram liberados.

incubadora” de um lifestyle, criando uma atmosfera própria para atividades criati-

Assim, o lugar foi tratado pelos arquitetos com simplicidade e descrição, manten-

vas, empresariais e/ou individuais. Arquitetura, escola de artes, galerias, editoras,

do a sua essência original, os seus volumes, a fenestração, a materialidade, mas

imprensa, comunicação, marketing, publicidade, moda, novas tecnologias, design,

investindo muita cor nos detalhes (ROMANO, 2009, p. 31).

publicidade, cinema, etc., grandes médias e pequenas empresas, escritórios, ateliers, oficinas e estúdios coexistem num espaço comum, potencializando todas as
suas atividades (Fig. 4).

A arquitetura das edificações, desde o acesso principal do LX Factory, revela que
no passado, ali funcionavam antigas fábricas. Hoje, porém, o ambiente é descontraído e despojado, as pessoas circulam livremente pelas pequenas lojas e bares
ou simplesmente param ali por algum tempo para uma leitura ou um café.

[4]
1452
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ambos os casos abordados neste estudo revelam a necessidade de, independentemente da tipologia arquitetônica da indústria, estabelecer estrategicamente
uma nova relação entre o antigo ambiente industrial existente e o espaço onde
o mesmo se encontra inserido. Somente assim as novas atividades/ programas
adotados para estes espaços irão estabelecer um vínculo hodierno, uma moderna
relação de uso desses espaços e da própria edificação, segundo determina a Carta
de Nizhny:
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O projeto transformou os espaços interiores de maneira a não interferir nas suas
estruturas originais, que trazem como patrimônio as estruturas de Hennebique.
Na proposta de revitalização da área a arquiteta usou elementos e materiais que
se encontram em perfeita harmonia com as novas estruturas (prédios novos).
Enquanto isso, no LX Factory, há uma proposta mais despojada e despretensiosa,
pois as edificações de antigas indústrias receberam outras funções, aliando a racionalidade dos espaços oferecida pela própria arquitetura original dos prédios
com a proposta arquitetônica de cada ambiente interno, sem grandes transformações na via pública e adjacências. O entorno é contagiado e transformado pe-

ii. o patrimônio industrial reveste um valor social como parte do
registro de vida de homens e mulheres comuns e, como tal, conferelhes um importante sentimento identitário. Na história da indústria, da
engenharia, da construção, o patrimônio industrial apresenta um valor
científico e tecnológico, para além de poder também apresentar um
valor estético, pela qualidade de sua arquitetura, do seu design ou de
sua concepção. (TICCIH, 2003).

las atividades oferecidas no interior dos prédios, transformando todo o seu contexto num polo de atratividade para o comércio, serviços, lazer e cultura.
O projeto diverge do SESC Pompeia, onde as áreas externas de circulação são
tratadas e trabalhadas como parte do conjunto, unindo e complementando os
antigos pavilhões industriais com os prédios de arquitetura moderna.
No LX Factory, porém, as edificações não coexistem de maneira visual, ou seja,

As intervenções buscaram reestabelecer a função social das edificações (antigas

não há elemento arquitetônico que as una, como uma calçada trabalhada em

indústrias) e de todo o seu entorno, que permaneceu desvalorizado por muito

todo o percurso. As edificações são independentes e livres dentro do contexto

tempo. Dessa forma, vêm promovendo a melhoria na qualidade de vida das pes-

existente do bairro, tendo como diferencial as atividades, as quais se atraem pela

soas que residem nos arredores e da comunidade em geral, bem como mantendo

proximidade e necessidade, a exemplo dos escritórios de arquitetura próximos

a preservação do patrimônio industrial edificado.

aos designs de móveis e marcenarias.

No projeto do SESC Pompeia percebe-se, de maneira clara, que a arquiteta Lina

A recuperação dos espaços e da própria edificação se dá pelas necessidades at-

Bo Bardi respeitou a condição e o uso do espaço pelos moradores do bairro, os

uais daquela comunidade, que está organizada por proximidade de interesses,

quais vinham utilizando as antigas instalações com atividades de lazer e esporte.

aliado às questões de lazer e cultura. Percebe-se, contudo, que tanto no caso do

Além disso, a arquiteta tirou proveito da área não edificável do lote para criar uma

SESC Pompeia como do LX Factory, as necessidades sociais de espaços para lazer

via de passagem (deck) que liga a área dos antigos pavilhões aos novos prédios de

e cultura, assim como as novas demandas da sociedade atual, atreladas à falta

arquitetura moderna e arrojada, buscando trazer para dentro do lote a circulação

de espaços nos centros das cidades, tornam-se condicionantes fundamentais no

livre existente nas ruas (Fig. 2).

desenvolvimento de novos conceitos e estratégias para reabilitação de áreas industriais abandonadas.
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RESUMO
O artigo busca discorrer sobre o processo ainda pouco explorado de desenvolver
um plano de conservação para o patrimônio no Brasil a partir do estudo de caso
do MASP no programa Keeping It Modern, da Fundação Getty, do qual as autoras
são parte integrante da equipe do trabalho. O edifício sede do Museu de Arte de
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) completa 50 anos em 2018, com a instituição
tendo comemorado seus 70 anos em 2017. Fundado pelo jornalista e crítico de arte
italiano Pietro Maria Bardi e pelo jornalista Francisco Assis Chateaubriand, o MASP
é um museu de relevância no cenário brasileiro e sua arquitetura, projeto de Lina
Bo Bardi, tem reconhecimento nacional e internacional. Apesar da manutenção
realizada ao longo do tempo, ainda restam incógnitas sobre o estado atual de
conservação do edifício. Nesse sentido, o programa Keeping It Modern (KIM), aparece
como oportunidade de ação ao financiar a elaboração de planos de conservação
e manutenção de edifícios relevantes do século XX. O momento é importante para
a compreensão dos edifícios modernos, visto que estes foram construídos em um
cenário de grande inovação técnica e construtiva e que são poucos os estudos
existentes que investigam o comportamento e envelhecimento dos materiais e
sistemas estruturais utilizados na época. A gestão da transformação de um imóvel
com valor patrimonial é um desafio contemporâneo, no qual a compreensão das
necessidades de um edifício vivo precisa estar articulada à preservação de seus
significados materiais e imateriais.
Palavras-chave: Plano de Conservação; Patrimônio moderno; Museu de Arte de São
Paulo; Significância; Concreto Armado.
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Práticas e processos no campo do patrimônio: a
ferramenta Plano de Conservação

(última versão de 2013) alguns conceitos são definidos, bem como procedimentos

Dentro da perspectiva de preservação de bens materiais imóveis, o desenvolvi-

pontuais e espaçadas no tempo, de forma a aliar a discussão de aspectos técnicos

mento de um plano de conservação aparece como processo fundamental para

e conceituais com o desenvolvimento de modelos de gestão da conservação, en-

o estabelecimento de ações de curto, médio e longo prazo. A sua definição, seus

volvendo ações de cunho administrativo e financeiro. A Carta de Burra, por exem-

conceitos e procedimentos, são parte da pauta contemporânea dentro do cam-

plo, estabelece práticas e orienta o desenvolvimento de planos de conservação em

po do patrimônio, uma vez que, como instrumento, passa a ser discutido e es-

discurso direcionado não apenas para consultores e profissionais especializados

tabelecido no último quartel do século XX. A título de exemplo, no ano de 1981

em conservação, mas também para aqueles que são responsáveis pela tomada

o historiador da arquitetura James Semple Kerr elabora o documento chamado

de decisões em relação ao patrimônio. A necessidade de um processo multidisci-

“Plano de Conservação: um guia para a preparação de planos de conservação para

plinar se reafirma, onde a compreensão da conservação do patrimônio como ativ-

lugares de significância cultural europeia”. Amplamente reconhecido, esse docu-

idade sociocultural (MASON, 2000, p.05) pressupõe a organização e planejamento

mento deriva das discussões realizadas na concepção da Carta de Burra (1979), da

de ações incluindo uma gama ampla de atores e partes interessadas.

para a preservação dos bens e seus valores.
A visão preventiva entende a conservação como processo em oposição a ações

qual Kerr fez parte, e que trouxeram de maneira mais explícita orientações para
o planejamento de ações de conservação, voltadas, neste caso, principalmente

Um dos desafios postos dentro do processo de desenvolvimento de planos de

para o patrimônio europeu e australiano. Não obstante, as temáticas que perpas-

conservação é a definição dos valores a serem preservados. Se a preservação deri-

sam a elaboração de um plano de conservação, tal qual se caracteriza conforme

va primordialmente da atribuição e reconhecimento de valores a objetos, práti-

metodologias mais recentes, são de origem anterior, cabendo pontuar aquelas de

cas, lugares, etc., tanto a instrumentação para estabelecê-los como suas próprias

relevância para este artigo.

definições causam amplo debate. A título de exemplo, há duas abordagens que
exprimem visões antagônicas relativas aos valores de bens patrimoniais. A visão

Segundo a arquiteta Claudia Carvalho, coordenadora do Núcleo de Preservação

empirista-positivista (TAINTER e LUCAS, 1983 in: ZANCHETTI 2014) coloca, de um

Arquitetônica do Centro de Memória e Informação da Fundação Casa de Rui Bar-

lado, os valores como intrínsecos aos bens e de maneira estática no tempo, en-

bosa (FCRB), é possível identificar uma mudança fundamental na maneira de

quanto a visão de relativismo cultural (RACHELS, 1999 in: ZANCHETTI 2014) apre-

pensar a conservação do patrimônio a partir do desenvolvimento de ações pre-

senta-os como contingentes e parte de um contexto e sociedade que os exprime.

ventivas. A abordagem da conservação preventiva é identificável em tempos anteriores, porém sua sistematização ocorre no século XIX, com aprofundamentos

Dentre os instrumentos que buscam estabelecer tais valores, está em pauta

conseguintes no século XX, e ainda hoje em debate (CARVALHO, 2014-2015, p.142).

aquele que é atualmente conhecido como Declaração de Significância, adotado

No âmbito das cartas internacionais, por exemplo, a ideia de prevenção e de ma-

desde a década de 1990 pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a

nutenção regular e permanente já aparece na Carta de Atenas (1931) e posterior-

Educação, a Ciência e a Cultura) para o pedido de inscrição na Lista do Patrimônio

mente é reafirmada no texto da Carta de Veneza (1964). Com a Carta de Burra

Mundial da Humanidade, que requer a definição de valores para o planejamento
e desenvolvimento de políticas de conservação. A ideia de significância cultural já
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é posta na Carta de Veneza, de forma mais ampla, sendo definida posteriormente
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A conservação do patrimônio moderno no brasil:
dificuldades e oportunidades de ação
Segundo Fernando Moreira (2010, p.152), a manutenção preventiva de longo prazo é vista atualmente como a melhor estratégia para a preservação de bens patrimoniais, inclusive os modernos. Contudo, deve-se reconhecer que a conservação
do moderno “apresenta novos desafios que merecem uma reflexão mais cuidadosa” (MOREIRA, 2010, p.159). Tais desafios estão, de modo geral, relacionados às
dimensões técnica e material do edifício, bem como ao campo teórico da conser-

A significância é, de maneira sintética, o conjunto de valores reconhecidos em um

vação. Assim, é possível identificar algumas questões de relevância para o estudo

patrimônio e o processo para sua declaração deve seguir uma metodologia com o

de caso apresentado adiante.

devido embasamento teórico e prático, com reconhecimento amplo e multidisciplinar, para que seu desenvolvimento e resultados sejam legítimos. Cabe salientar

De maneira oposta a uma cultura construtiva tradicional, os edifícios modernos

que a própria Carta de Burra e demais bibliografias sobre o tema, inclusive por

possuem a marca da inovação nos métodos e usos dos materiais, recorrente na

serem documentos direcionados para uma determinada sociedade, indicam que

produção arquitetônica do século XX. O concreto armado, por exemplo, é um dos

os valores variam dependendo do contexto de sua definição - como é o caso da

protagonistas nas construções desse período, sendo material amplamente utiliza-

Carta de Burra, elaborada para orientar as instâncias governamentais australia-

do, marca visual de diversas obras: o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

nas. Tal postura vai ao encontro da visão do relativismo cultural, ligando os valores

(1967), de Affonso Reidy; o Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1961) e o Museu

a um contexto e sociedade, de forma que, mesmo possuindo perenidade no tem-

Brasileiro da Escultura (1995), ambos em São Paulo, de Paulo Mendes da Rocha;

po, podem ser revisitados uma vez que são passíveis de transformação.

as obras de Vilanova Artigas, como o edifício da FAUUSP (1969) em São Paulo e a
Rodoviária de Jaú (1973); o Palácio do Itamaraty (1970) e o Palácio da Justiça (1972),

Para a definição de valores, princípios e ações que fazem parte de um plano de

de Oscar Niemeyer em Brasília; o conjunto esportivo do SESC Pompeia (1986) de

conservação patrimonial, pode utilizar-se de diferentes teorias ligadas ao campo

Lina Bo Bardi, em São Paulo, entre outros.

do patrimônio. De certo, não há um documento que deva ser seguido de maneira
literal e acrítica, haja visto a diversidade e especificidades de cada bem patrimonial

Devido ao conhecimento ainda em desenvolvimento, aliado a uma crença em ma-

e a predominância de literatura voltada ao contexto europeu e norte-americano.

teriais “eternos”, fazem parte dessas obras imprevistos construtivos e processos

É fundamental, portanto, que haja uma reflexão profunda na apropriação de cer-

de degradação inesperados. O caráter experimental dessas construções revelou

tas teorias e conceitos, para que se opte por um caminho que tenha respaldo no

uma dificuldade na sua manutenção ao longo do tempo, uma vez que não se con-

contexto e nas particularidades e necessidades reais do patrimônio em questão.

hecia a fundo as características de seus materiais e a maneira como estes envelheciam. Soma-se a isso uma descontinuidade de ações de conservação com
abordagens a partir de uma visão fragmentada da situação, de maneira que por
mais que estas tenham sido realizadas, é possível observar hoje um estado de de-
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terioração avançado em boa parte das obras modernas. É importante ter claro, no

Uma delas é o programa Keeping It Modern (KIM), iniciativa da Fundação

entanto, que essas questões ligadas aos edifícios modernos não devem ser vistas

Getty que financia a elaboração de planos de conservação e manutenção de ed-

como “falhas” ou como características a serem corrigidas, como fazem certos dis-

ifícios do século XX com relevância no cenário arquitetônico internacional. Além

cursos que utilizam desses aspectos como justificativa para diminuir a qualidade

disso, o programa se mostra como uma grande oportunidade de alargar a dis-

e/ou importância do patrimônio moderno - ao ponto de se argumentar, inclusive,

cussão das práticas e políticas aplicadas ao patrimônio moderno em âmbito in-

que este não deve ser preservado e deve ser, no limite, demolido e reconstruído.

ternacional. Em relação ao Brasil, o KIM já premiou quatro edifícios que, cada um
com seus enfoques e objetivos, se propuseram à elaboração de um plano de con-

Pode se constatar, então, que a falta de um maior entendimento das problemáti-

servação e manutenção preventiva. O Edifício Vilanova Artigas, sede da Faculdade

cas ligadas às experimentações técnicas e materiais dos edifícios modernos, o de-

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo-FAUUSP, junto com o

sconhecimento relacionado ao seu comportamento ao longo dos anos, associado

Pavilhão Arthur Neiva, projeto do arquiteto Jorge Alfredo Guimarães Ferreira, situ-

à ausência de ações de manutenção periódica, fizeram com que esse patrimônio

ado no campus da Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz no Rio de Janeiro foram, em

alcançasse um estado de vida útil preocupante. Com isso, assistimos a diversos

2015, os primeiros edifícios brasileiros a serem contemplados no programa KIM.

casos de intervenções e restaurações em edifícios modernos de caráter emergen-

Em 2016 o programa premia a Casa de Vidro, projeto da arquiteta Lina Bo Bardi e

cial que, em muitos deles, comprometeram irreversivelmente o valor dos bens

sede do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, em São Paulo.

(MOREIRA, 2010, p.159). Felizmente, podemos dizer que estamos em um momento em que se faz mais presente a discussão sobre novas formas de lidar com esses

Em junho de 2017, o Edifício Trianon, sede do Museu de Arte de São Paulo Assis

edifícios, no sentido de propor avanços em direção à construção de uma cultura

Chateaubriand (MASP), foi o segundo projeto da arquiteta Lina Bo Bardi premiado

da conservação preventiva.

pela Fundação Getty. A demanda por um plano de conservação do Edifício Trianon
surge da atual gestão do Museu e está ligada a um planejamento mais amplo que

A partir desse novo momento de reflexão, no qual se busca um maior entendi-

olha para as intervenções no edifício de maneira global. Em 2015 foi realizado um

mento desse passado recente, a elaboração de planos de conservação para os ed-

Plano Estratégico de Ações na Estrutura Física, que posteriormente se desdobrou

ifícios modernos mostra ser um instrumento de grande relevância para esse fim,

em um Plano de Intervenções no Edifício, com horizonte de tempo de curto-mé-

na medida em que demanda um estudo aprofundado de uma determinada obra,

dio prazo (2016-2018), cujos objetivos gerais eram a unificação de informações,

a partir de um levantamento de seus valores reconhecidos, bem como de seu es-

consolidação de diretrizes e orientação de planejamento, desenvolvimento e ex-

tado atual de conservação. Nesse sentido, a declaração de significância, parte do

ecução de ações referentes ao edifício. Percebe-se, então, que há um entendimen-

processo de desenvolvimento do plano, aliada a uma análise técnica aprofundada,

to por parte dos gestores da necessidade de um planejamento técnico conciso

são fundamentais no sentido de balizar as futuras intervenções, possibilitando

e continuado, sobretudo pelo dinamismo e constante transformação do Museu.

transformações necessárias na edificação sem que haja grandes perdas de seus
valores. Em relação a isso, vemos surgir possibilidades de ação para o desenvolvi-

Assim, tendo em vista as iniciativas da própria instituição, o financiamento para

mento desses trabalhos.

a elaboração do plano de conservação do edifício se mostra fundamental para
o momento atual, tanto do ponto de vista técnico quanto do operacional. Com
esse subsídio será possível fomentar uma discussão mais abrangente em torno
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da preservação desse icônico edifício moderno, tendo como embasamento um
estudo analítico aprofundado nunca feito antes.

Estudo[1] de caso: o Edifício Trianon no programa KIMGetty
Fundado em 1947 pelo jornalista e empresário Francisco de Assis Chateaubriand
e pelo jornalista e crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi, o Museu de Arte de
São Paulo é uma instituição de relevância no cenário brasileiro. Seu acervo reúne
mais de 10 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos
e vestuário de diversos períodos e lugares no mundo, sendo o mais importante
acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. O Museu permaneceu no centro de São
Paulo até 1968, quando foi transferido para a nova e atual sede na Avenida Paulista, projeto de Lina Bo Bardi. Desde sua fundação o Museu proporciona atividades
culturais e educativas, como shows, palestras, seminários, cursos, exposições temporárias de artistas nacionais e internacionais, sessões de cinema, etc.
O edifício Trianon foi concebido e construído entre 1957-1968. A proposta de Lina
Bo Bardi cria um corpo elevado que libera o térreo, configurando uma praça pública sobre os subsolos semienterrados. A partir do estudo do edifício, seu projeto
arquitetônico-estrutural foi identificado e compreendido como elemento chave
tanto no âmbito simbólico e estético do patrimônio em questão, como do ponto
de vista das necessidades materiais para sua conservação.

Figura 1: Vista geral do MASP a partir da Avenida Paulista (Foto: Eduardo Ortega).

A parte superior do edifício, com dois pavimentos, é composta por um conjunto
de quatro vigas isostáticas apoiadas sobre quatro pilares pintados em vermelho, à
exceção das vigas intermediárias na parte interna do Museu que são em concreto

Os integrantes da equipe de elaboração do Plano de Conservação da Estrutura do
MASP dentro do programa KIM-Getty, apresentado neste artigo, são: Silvio Oksman
(arquiteto, coordenador geral), Lúcia Furlan (arquiteta, pesquisadora), Luiza Nadalutti
(estagiária de arquitetura), Heloísa Maringoni (engenheira calculista, responsável pela frente
de comportamento estrutural), Juca Pires (arquiteto, responsável pela frente de conservação
e recuperação do concreto), Lucas Pessôa (diretor financeiro e de operações do MASP),
Miriam Elwing (arquiteta, gerente do departamento de projetos, infraestrutura e arquitetura
do MASP) e Martin Corullon (arquiteto, consultor do plano).
[1]
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aparente. O pavimento superior – também conhecido como Pinacoteca - é um espaço amplo livre de divisórias, onde fica exposto o acervo permanente. Sua laje de
cobertura é sustentada pelas vigas superiores, enquanto sua laje de piso se apoia
sobre as vigas intermediárias. No pavimento inferior estão as salas administrativas e um salão de exposição temporárias, em que a laje de piso é pendurada por
tirantes, também nas vigas intermediárias. O fechamento destes pavimentos é em
caixilhos metálicos e vidros e este corpo elevado compõe a imagem reconhecida e
consagrada do edifício (Figura 1).
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A praça pública no térreo abre a vista para o eixo da Avenida 9 de Julho em direção

tação em meio físico e digital, que se encontrava dispersa no próprio museu:

ao centro de São Paulo, se conectando também ao Parque Trianon do outro lado

textos, artigos, desenhos técnicos, relatórios, correspondências, etc. Além disso,

da Avenida Paulista. O piso recebe atividades e manifestações de cunho socio-

houve a identificação de plantas do projeto original da estrutura que se julgavam

cultural, de maneira programada e espontânea, sendo um espaço reconhecido

perdidas e que são de fundamental importância para o andamento do trabalho.

e apropriado pela população. A parte inferior do edifício também possui espaços

Em relação à sistematização da informação, segue o passo de organização e sal-

amplos, transparentes e permeáveis, com fechamento em caixilhos metálicos e

vaguarda definitiva do material e, ao fim do trabalho, a disponibilização para o

vidro, que abrem visuais para o entorno, e jardineiras de concreto aparente. Abri-

público em geral.

ga o restaurante, biblioteca, salas expositivas e dois auditórios.
A partir de uma análise mais apurada dessa documentação foi possível compor
A proposta de trabalho elaborada para o MASP prevê o estudo da estrutura do ed-

um panorama completo da história do edifício e da estrutura, essencial para a

ifício de maneira integrada, levando em consideração não somente seus aspectos

compreensão do seu estado atual. Com isso, foi elaborada uma linha do tempo de

técnicos, mas também a sua dimensão simbólica, estética e arquitetônica. Sendo

intervenções no edifício que vai desde a época de sua construção até os dias de

assim, o trabalho tem como objetivo a elaboração de um Plano de Conservação

hoje, ou seja, 50 anos de existência. Uma intervenção de destaque - que causou

da Estrutura do MASP, de modo a estabelecer diretrizes para as ações de conser-

uma interferência visual no edifício, mas que está atualmente incorporada à sua

vação que se façam necessárias futuramente. A abordagem é feita no sentido da

imagem - foi a pintura em vermelho das vigas externas e pilares do volume supe-

preservação dos seus valores reconhecidos aliada à compreensão da necessidade

rior, em 1990. Esta decisão tinha como objetivo principal impermeabilizar estas

de intervenções que permitam o seu pleno uso conforme as demandas de um

peças da estrutura a fim de cessar as infiltrações dentro do segundo pavimen-

museu contemporâneo.

to, onde está o acervo permanente. Outra intervenção, sem impacto na imagem
do edifício, mas essencial para sua preservação, foi a implantação de um novo

Para isso, o trabalho foi organizado em duas frentes de investigação, sendo elas:

sistema de protensão das vigas da cobertura em função da constatação de que a

pesquisa histórica documental e análise do estado atual do edifício, essa última

protensão original havia perdido parte significativa do seu desempenho, detecta-

concentrada em estudos de conservação e recuperação do concreto armado e

do a partir do aumento da deformação das vigas.

estudos de comportamento estrutural. Além da equipe que está diretamente ligada ao desenvolvimento dessas duas frentes, há a participação da equipe de fun-

Ações como essas, ainda que tenham contribuído para a preservação do edifício,

cionários internos do MASP (profissionais da área de administração e gestão, bem

foram tomadas respondendo a demandas emergenciais, levando a uma visão frag-

como da área de arquitetura, infraestrutura e obras do museu). Dessa forma, há

mentada dos problemas encontrados. Com isso, reitera-se a ideia de que, além de

um diálogo contínuo entre os envolvidos no projeto nas diversas instâncias, de

um estudo aprofundado que possa identificar eventuais problemas na estrutura e

modo a alinhar os objetivos do trabalho às necessidades do edifício e às deman-

seu real estado, é necessária uma visão global e integrada da obra para o estabe-

das do museu.

lecimento de procedimentos de conservação e monitoramento preventivos.

A pesquisa documental - levantamento, análise e interpretação de documentos

Em relação à frente de análise do estado atual do edifício, é importante frisar que

históricos e técnicos - teve como resultado a compilação de uma vasta documen-

os estudos de conservação e recuperação do concreto armado e os estudos de
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comportamento estrutural serão apresentados separadamente por uma questão
organizacional, mas são, na prática, absolutamente indissociáveis para o pleno
entendimento do edifício. Para ilustrar essa observação, um exemplo: tratar uma
fissura localizada de um elemento estrutural sem analisar a movimentação da estrutura como um todo seria uma negligência de suas possíveis causas; uma falha
nos apoios entre viga e pilar pode, por exemplo, estar relacionada à perda de
movimentação destas peças, sendo um dado importante para a análise do estado
comportamental do sistema estrutural em questão.
Posto isso, os estudos de conservação e recuperação do concreto armado visam
levantar e tipificar as patologias que afetam a estrutura do edifício, criando um
panorama de seu estado, definindo prioridades para investigações mais profundas (Figura 2). Com a realização de prospecções e outros métodos não invasivos,
o objetivo final é a definição de procedimentos de recuperação e estabelecimento de parâmetros e diretrizes para ações futuras. De maneira complementar, os
estudos de comportamento estrutural partem do desenvolvimento de um modelo eletrônico de cálculo da estrutura. Baseado em informações de documentos
desde sua construção até os dias de hoje, complementadas por levantamentos
in loco, permite a avaliação do seu estado real e atual, de modo a apontar as
ações emergenciais, de médio e longo prazo. Além de servir para os estudos que
definirão o Plano de Conservação, o modelo eletrônico da estrutura é também fer-

Figura 2: Deteriorações no concreto de uma das fachadas do volume inferior (Foto: Juca Pires).

ramenta para o Museu utilizar em projetos futuros, pois permite simular situações
para avaliar impactos de carga, vibração, movimentação, etc.

As ações técnicas/objetivas para a manutenção da estrutura devem ser pautadas
visando a preservação dos valores elencados como significativos para o Museu.
Dessa maneira, retoma-se o trabalho conceitual mencionado anteriormente de
elaboração da declaração de significância. Dentre as metodologias encontradas
em bibliografia referente, um dado claro é que a pesquisa documental é fundamental para a compreensão ampla do bem (seu sítio, sua história, eventos relacionados, etc.). Do mesmo modo, também entende-se que a articulação entre a
compreensão do patrimônio e as intenções das partes interessadas deve ser feita
considerando sempre que as leituras são parciais. É essencial, portanto, que a
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síntese das ideias se realize com afastamento para que a significância seja determinada sem maior influência de um grupo em particular.
No momento presente uma versão preliminar da significância do MASP foi elaborada, com valores estabelecidos e critérios para avaliá-los. A próxima etapa
envolve ampliar o debate com as demais instâncias do Museu, profissionais de
outras áreas, além de demais agentes interessados. Assim, passa-se pelas três
etapas: determinação, avaliação e finalmente declaração da significância.
Apesar dos levantamentos técnicos e do processo de elaboração da significância
correrem em paralelo, a sua congruência já está posta de antemão ao se determinar o enfoque de trabalho na estrutura. Esta aparece como elemento que articula
os valores estético-arquitetônicos do edifício, ao definir sua imagem reconhecida,
expressividade material e formal e a organização espacial interna e externa. O partido arquitetônico-estrutural também é aquele que permite a liberação do térreo
como praça pública, agregando valor urbano e social a partir da sua apropriação
e uso por parte da população.
Compreender o estado e desempenho da estrutura permite definir diretrizes para
a conservação do edifício como um todo. Estas, no entanto, devem estar alinhadas
com os valores expressos na significância. Se a ocupação do térreo apresentar
risco para a laje em questão, como estabelecer parâmetros para seu uso, de valor
reconhecido, de modo a evitar danos ao edifício? Se um reforço for necessário nas
vigas principais, como realizá-lo de maneira concordante com o que representa a
expressividade destes elementos? Ou ainda, como priorizar uma ação conforme
necessidades materiais e possibilidades operacionais, em concordância com a
dinâmica do Museu? Nesse sentido, as diretrizes de conservação do edifício a
serem elaboradas devem considerar essas e outras questões de ordem técnica,
simbólica, operacional e institucional.

Figura 3: Manifestação no Vão Livre do MASP (Foto: Lúcia Furlan).

Por fim, pode-se dizer que o trabalho que está sendo desenvolvido para o MASP
trará resultados que servirão a outras finalidades para além da conservação do
edifício. Os estudos em desenvolvimento no momento permitirão o entendimento
global do seu sistema estrutural e, consequentemente, alinhar as diversas análises
e opiniões sobre o seu funcionamento. Nesse sentido, o trabalho disponibilizará
uma base fiel de informações dessa estrutura, servindo para futuras pesquisas,
sendo de interesse tanto para especialistas como para leigos que desejem estudar
e conhecer o edifício.
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desenvolve o plano e as equipes internas do museu (gestão, engenharia, arquite-

Acesso em: 09/04/2018.

tura, expografia, etc.), o que faz com que o trabalho seja elaborado em resposta
às demandas e dificuldades atuais da instituição. Isso contribui para que, quando

DE LA TORRE, Marta (Coord.). Assessing the Values of Cultural Heritage. Research re-

finalizado, o plano proposto seja efetivamente posto em prática.

port. The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2000. Disponível em: <https://

Para concluir, cabe ressaltar a importância desse trabalho sendo realizado para

sessing.pdf>. Acesso em: 09/04/2018.

o MASP, pois aponta para uma mudança na forma de intervir nesse edifício. Um
de seus propósitos é fazer com que os problemas deixem de ser tratados de forma isolada e emergencial e passem a ser vistos como parte de um sistema, construindo um novo paradigma de conservação e manutenção. Espera-se que essa
experiência de elaborar um plano de conservação para um dos edifícios mais em-

www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/as-

KERR, James Semple. “The Conservation Plan: a guide to the preparation of conservation plans of European cultural significance.” Australia ICOMOS. 2013. Disponível em:<http://australia.icomos.org/wpcontent/ uploads/The‐Conservation‐
Plan‐7th‐Edition‐ reduced‐file‐size.pdf>. Acesso em: 18/01/2017.

blemáticos de São Paulo também contribua para o processo de elaboração de
outros planos e, de maneira mais ampla, para o avanço e difusão das práticas de
conservação e manutenção de edifícios modernos.
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RESUMO
O rompimento da Barragem de Fundão em Bento Rodrigues, subdistrito de Santa
Rita Durão, no município de Mariana - Minas Gerais, evidenciou as questões de
vulnerabilidade às quais estão expostas as comunidades vizinhas a empreendimentos
mineradores. Apesar do rompimento da barragem ser um risco anunciado, uma
vez que laudos elaborados em 2013 apontaram esta possibilidade e também
a necessidade de elaboração de planos de contingência e emergência, não se
observaram no momento do acidente medidas eficazes de alerta direta da população
de Bento Rodrigues. A catástrofe, ocorrida em novembro de 2015, ocasionou danos
socioambientais inestimáveis e de grande extensão territorial. Para os moradores do
subdistrito tal acontecimento resultou na perda das relações cotidianas e simbólicas
características do lugar. Reconstruções são processos complexos e demandam tempo
para serem elaborados e implantados, alterando significativamente os modos de vida
da população afetada. O objetivo do presente artigo é discutir a ideia de reconstrução
pós-desastres e as suas possíveis implicações referentes ao resgate da memória
e também como uma oportunidade de fortalecimento da comunidade e da sua
resiliência. Pesquisas de referencial teórico, documental, recomendações de agências
internacionais e órgãos nacionais serão utilizadas para embasar o trabalho. Dessa
forma, pretende-se ampliar a discussão acerca de reconstruções como meio de
resgate do sentimento de pertencimento e da identidade local.
Palavras-chave: Bento Rodrigues, catástrofe, reconstrução, memória, resiliência.

tizamascarenhas@gmail.com
1. UFMG. LAP - Laboratório da Paisagem
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Suas histórias se misturam e nós começamos a enxergar nas ruas o que
nunca víramos, mas nos contaram.
Ecléa Bosi

Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar e discutir ideias acerca de reconstruções pós-desastres que contemplam o fortalecimento dos laços sociais através do resgate da memória. O artigo é resultado das pesquisas iniciais para o projeto A reconstrução de Bento Rodrigues/MG: as tipologias e a memória do lugar, que
visa identificar as tipologias (ou tipos) que existiam em Bento Rodrigues antes da
destruição pelo rompimento da barragem de Fundão. À vista disso, pretende-se
iniciar esta análise pelos tipos edilícios, que extrapolam o edifício construído e se
definem pela continuidade com o espaço livre exterior, estendendo também na
escala do coletivo, para recuperar a essência do lugar.
Bento Rodrigues está localizado próximo ao pé da Serra do Caraça, entre os ribeirões Santarém e Ouro Fino, aﬂuentes do Rio Gualaxo do Norte, sub bacia do Rio
Doce. Está inserido no Quadrilátero Ferrífero, região situada entre os municípios
de Itabira, Mariana, Congonhas e Itaúna com grande concentração de minério de
ferro explorado por grandes empresas. Bento Rodrigues é subdistrito de Santa
Rita Durão que, por sua vez, é distrito de Mariana.
Município de Mariana, MG - Distritos.
Fonte: 3.bp.blogspot.com

O povoamento iniciado no final do século XVII, com a descoberta do ouro na região,
leva o nome do seu fundador. No primeiro quartel do século XVIII, a rudimentar
exploração do ouro, conhecida como ouro de aluvião, já estava em decadência.
Todavia, conhecido como Caminho dos Diamantes que passa por várias localidades mineiras até o Arraial do Tijuco, futura Diamantina, este caminho se torna o
primeiro eixo de ocupação urbana de Bento
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Rodrigues, que será depois a Rua São Bento, até a transferência da capital de

nossa) Em contrapartida, os reassentamentos são compreendidos como “trans-

Minas Gerais de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1897. Com essa mudança, o

ferências permanentes (ou se destinam a ser permanentes), geralmente incluindo

eixo de investimentos se desloca nessa direção, acentuando o isolamento e, con-

provisões para adaptação ao novo ambiente.”[2] (FERRIS, 2014, p.8, tradução nossa)

sequentemente, a estagnação de Bento Rodrigues.
O reassentamento não se restringe somente à questão habitacional, como inA exploração de minério de ferro torna-se intensamente relevante para a econo-

dicam Correa, Ramírez e Sanahuja (2011); inclui também um complexo planeja-

mia brasileira entre as décadas de 1960 e 1970. Assim, a Samarco Mineração S.A.,

mento que assegure melhores ou similares condições para as populações atingi-

fundada em 1977, inicia suas atividades nas minas de Alegria e Germano localiza-

das. O reassentamento pode ser preventivo, evitando-se a condição de risco, ou

das bem próximas a Bento Rodrigues.

pós-desastre, no qual a reconstrução poderá ou não ocupar o mesmo local.

O colapso da barragem de Fundão provocou o maior desastre tecnológico da

Uma vez que a reconstrução está diretamente vinculada ao desastre, é essencial a

história brasileira, matando dezenove pessoas e impactando milhares direta ou

compreensão da terminologia e suas variáveis. O debate acerca dos conceitos de

indiretamente. O povoado de Bento Rodrigues tornou-se emblemático por ter sido

desastre e as classificações a ele atribuídas têm adquirido grande relevância dado

o primeiro a ser atingido pela lama e por ter quase todo o seu território destruído.

o aumento expressivo no número de ocorrências em todo o mundo, como aponta
o Relatório de Avaliação Global sobre a Redução do Riscos de Desastres de 2009.

Dessa forma, como estudos preliminares para o projeto de pesquisa, buscamos,
mediante análise de conceitos e metodologias acerca da reconstrução pós-desas-

A importância de discutir o conceito de desastre não decorre da necessidade de

tres e suas implicações com a memória, principalmente a memória coletiva, refle-

se defender uma definição hegemônica para o termo (FAVERO et al., 2014, p. 202),

tir sobre as perspectivas para o caso de Bento Rodrigues.

mas sim de criar uma sistematização que permita compreender e estudar a real-

Reconstrução pós-desastres: conceitos e
recomendações

idade.
Desastre é definido pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de
Desastres (UNISDR) como

As reconstruções pós-desastres são extremamente complexas e tampouco se

[...] uma perturbação grave do funcionamento de uma comunidade
ou de uma sociedade, causando amplas perdas humanas, materiais,
econômicas ou ambientais que excedem a capacidade da comunidade
afetada ou da sociedade para lidar com a situação por meio de recursos
próprios. (UNESCO, 2010, p.12).

desenvolvem de acordo com as expectativas. Além de traumático, trata-se de um
processo lento, repleto de adversidades. O Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados - ACNUR, distingue os conceitos de realocação e reassentamento. O primeiro é definido como “o movimento físico de pessoas supervisionadas
pelas autoridades do Estado (nacionais ou locais).”[1] (FERRIS, 2014, p.8, tradução

[…] permanent (or intended to be permanent), they generally include provisions for
adaptation to the new environment. (FERRIS, 2014, p.8)
[2]

[…] the physical movement of people instigated, supervised and carried out by State
authorities (whether national or local). (FERRIS, 2014, p.8)
[1]
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No Brasil, a Instrução Normativa nº 01 de 24 de agosto de 2012, estabelece que o

Alves (2015) indica que entre 1986 e 2015 seis barragens se romperam em Minas

desastre é

Gerais, cinco de rejeitos minerários e uma de rejeitos industriais. No total foram
[...] resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao
funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas
perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que
excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios
próprios [...]. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº01 DE 24 DE AGOSTO DE 2012,
online)

34 óbitos e prejuízos ambientais incalculáveis. No caso do rompimento da barragem em Cataguazes em 2003, houve interrupção do abastecimento de água para
cerca de 600.000 pessoas. De acordo com o autor, outras quatro barragens (duas
de água e duas para geração de energia) se romperam fora do estado de Minas
Gerais nos últimos doze anos.
Não há um consenso sobre o conceito de desastre. A sua abordagem sociológica
enfatiza o seu caráter como evento disruptivo da estrutura ou sistema social (VA-

Os desastres são classificados por esta Instrução Normativa com base na sua in-

LENCIO, 2010, p.749); a interpretação geográfica destaca os mecanismos físicos

tensidade, evolução, origem e periodicidade. Considerando sua origem, os desas-

que desencadeiam o desastre e a sua distribuição no espaço e no tempo.

tres podem ser classificados como natural ou tecnológico. Os primeiros são causados por processos ou fenômenos como deslizamentos, inundações, enxurradas

O desastre é definido por Britton (1986) como um produto social, uma vez que

devido a fortes chuvas, vendavais, seca e estiagem, erosão marinha, terremotos,

a sua ocorrência está fortemente atrelada à relações socioeconômicas historica-

entre outros. Já que os desastres tecnológicos são

mente estabelecidas e também aos modelos de governança adotados. Sob uma
perspectiva sociológica, os desastres não ocorrem de forma desvinculada do con-

aqueles originados de condições tecnológicas ou industriais, incluindo
acidentes, procedimentos perigosos, falhas na infraestrutura ou
atividades humanas específicas, que podem implicar em perdas
humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente,
à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e
econômicos. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº01 DE 24 DE AGOSTO DE 2012,
online)
Outro aspecto relevante refere-se ao controle, já que o desastre natural não é
considerado como algo controlável. Em contrapartida, “o desastre tecnológico é
tido como uma perda de controle do homem” (HODGKINSON apud ANAZAWA;
BONATTI; CARMO, 2017, s/p), podendo ser prevenido ou minimizado. Sob essa
perspectiva, Alves (2015, s/p), cita que “no Brasil o rompimento de barragens de
rejeitos minerários é o mais recorrente.” (ALVES, 2015, s/p)

texto social, uma vez que “a dimensão social converte-se na pré-condição para
que a dimensão natural se torne destrutiva” (MATTEDI et al, 2001, p.16).
Neste sentido, Britton (1986) determina que o desastre tecnológico está, inevitavelmente, vinculado à vulnerabilidade da sociedade humana, ou seja, a vulnerabilidade consiste na predisposição intrínseca de um sujeito ou elemento de sofrer
danos devido a possíveis ações externas. (CARDONA, 1993, p.50)
Acselrad (2017) chama atenção para o Memorando Interno do Banco Mundial de
1991 (THE ECONOMIST, 1991) que relata que, em países periféricos a locação dos
ramos industriais mais prejudiciais ao meio ambiente se deve, essencialmente,
por dois motivos. O primeiro se deve ao fato de que a maior parte da população
não vive tempo necessário para experimentar os impactos da poluição ambiental.
O segundo motivo está relacionado com a ‘lógica econômica’, ou seja, as indenizações em países mais pobres tem custo menor já que os salários são mais baixos.
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Considerando que a vulnerabilidade acarreta menor poder de recuperação nesses

¿Qué es la memoria? A pergunta lançada por Iñaki Arrieta Urtizberea em Lugares

locais, é interessante analisar o conceito de resiliência que, segundo Haigh e Am-

de memoria traumática (2017) é respondida pelo próprio autor de maneira inicial-

aratunga (2011), o termo foi introduzido na língua inglesa no início do século XVII,

mente elementar: “[...] uma faculdade psíquica que temos, seres humanos, que

a partir do latim resilire, ou seja, recuperar ou recuar. O ecologista C. S. Holling

desenvolvemos, consciente ou inconscientemente, e que, por sua vez, nos faz

utilizou a palavra resiliência em 1973 com o propósito de descrever a capacidade

ser.”[3] (URTIZBEREA, 2017, p.11, tradução nossa). Entretanto, compreendemos,

de resposta dos ecossistemas a perturbações ou distúrbios, resistindo aos danos

como logo nos é apontado pelo autor, que a memória não funciona simplesmente

e recuperando-se rapidamente.

como um depósito de recordações; mas sim como um processo dinâmico em constante atualização.

A transposição para outras áreas do conhecimento foi praticamente imediata. Para as ciências sociais e humanas, Soria, Blandtt e Ribeiro (2007, p.2) apon-

Assmann (2006) afirma que, durante a última década, a memória foi identificada

tam os estudos da psicóloga estadunidense Emmy E. Werner, que acompanhou

como um “conceito fundamental” para os estudos culturais. A autora relata que a

cerca de 500 pessoas de uma unidade sociedade relacionada à pobreza extrema

pesquisa acerca da temática da memória “carrega o potencial de um projeto para-

na ilha do Kauai, no Havaí. Essa pesquisa identificou que, além do fator inerente

digmaticamente interdisciplinar; inclui estudos neuronais, médicos e psicológicos,

ao indivíduo, o apoio da família e da comunidade contribuíram imensamente para

além de literários, culturais, sociais e políticos.”[4] (ASSMANN, 2006, p.210)

a resiliência. O amparo social foi um fator extremamente significativo na vida dos
indivíduos que prosperam a despeito das adversidades.

Os desdobramentos da temática são muito extensos e complexos, abrangendo diversas áreas do conhecimento - da psicologia à filosofia, da neurologia à história. A

Sob essa perspectiva, o conceito de resiliência comunitária, ou seja, a capacidade

nossa perspectiva considerou, inicialmente, os estudos da psicóloga Ecléa Bosi que

de superar desafios de maneira coletiva, caracteriza-se, principalmente, pela mo-

tão bem expressou as sutilezas e a amplitude dos aspectos sociais da memória.

bilização socialmente solidária que promovam “processos de renovação que modernizem a estrutura social física e o drama social (desgraças naturais, violência

Em Memória e sociedade - lembranças de velhos, Bosi destaca a dimensão da

local, pobreza entre outros).” (SORIA; BLANDTT; RIBEIRO, 2007, p.7).

memória como “um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento.” (BOSI,
1994, p.39). A autora analisa os estudos do filósofo Henri Bergson e do sociólogo

A análise dos conceitos contribui para o entendimento da relação direta entre

Maurice Halbwachs como base para suas pesquisas.

os desastres de origem tecnológica e a questão latente da vulnerabilidade socioeconômica. A resiliência, condição essencial para a regeneração de comunidades,
mesmo que inerente a estas, deve ser estimulada como maneira de mitigar o pro[…] una facultad psíquica que tienen, tenemos, los seres humanos, que desarrollamos,
consciente o inconscientemente, y que, a su vez, nos hace ser. (URTIZBEREA, 2017, p.11)

cesso traumático.

[3]

Reconstrução e Memória

[4]
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[..] carries the potential of a paradigmatically interdisciplinary project; it includes
neuronal, medical, and psychological as well as literary, cultural, social, and political studies.
(ASSMANN, 2006, p.210)
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Para o primeiro, a memória se faz com o afloramento do passado dialogando

Halbwachs (2003) defende que a memória individual não se encerra em si mesma

“com o processo corporal e presente da percepção.” (BOSI, 1994, p.46) Bosi res-

- existe interlocução entre as próprias lembranças e as do grupo. “Mais do que

salta que “lembrar-se” em francês “sous-venir”, significa trazer à tona aquilo que

isso”, afirma o autor, “o funcionamento da memória individual não é possível sem

estava submerso. Todavia, o filósofo não chegaria a explorar a perspectiva de

esses instrumentos que são as palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou,

construção social da memória - “Não há, no texto de Bergson, uma tematização

mas toma emprestado de seu ambiente.” (HALBWACHS, 2003, p.72)

dos sujeitos-que-lembram, nem das relações entre os sujeitos e as coisas lembradas; como estão ausentes os nexos interpessoais, falta, a rigor, um tratamento da

Utilizando o conceito de “tempo vivido”[5], de Bergson para ilustrar a relação entre

memória como fenômeno social.” (BOSI, 1994, p.54)

tempo e a memória coletiva, Halbwachs (2003, p.113) afirma - “a vida em sociedade implica em que todos os homens entram em acordo sobre tempos e du-

Além de observar as lembranças individuais, Bosi (2003) procura costurá-las, ob-

rações [...].” Porém, segundo Bosi, o tempo propício para se conformar a memória

tendo assim uma perspectiva muito mais ampla e significativa – “A memória opera

coletiva não é o tempo mecânico e impessoal, mas, pelo contrário, o tempo orien-

com grande liberdade escolhendo acontecimentos no espaço e no tempo, não ar-

tado pela cultura e pelo indivíduo.

bitrariamente, mas porque se relacionam através de índices comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o brilho de um significado coletivo.”

E, assim como o tempo, o espaço também representa um aspecto crucial, lastre-

(BOSI, 2003, p.31)

ando a memória coletiva:
[...] não há memória coletiva que não aconteça em um contexto
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões
se sucedem umas às outras, nada permanece em nosso espírito e
não compreenderíamos que seja possível, retomar o passado se ele
não estivesse conservado no ambiente material que nos circunda.
(HALBWACHS, 2003, p.170)

Bosi também recorre aos estudos do sociólogo Maurice Halbwachs que debruçou-se sobre o tema da memória; contudo sua perspectiva evidenciou com
mais detalhes os quadros sociais da memória. Neste sentido, o autor “amarra a
memória da pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição,
que é a memória coletiva de cada sociedade.” (BOSI, 1994, p.55)
Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também
para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos
alguma informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas
permaneçam obscuras para nós. O primeiro testemunho a que podemos
nos recorrer será sempre o nosso. [...]
[...] se a nossa impressão pode se basear não apenas na nossa
lembrança, mas também na de outros, nossa confiança na exatidão
de nossa recordação será maior, como se uma mesma experiência
fosse recomeçada não apenas pela mesma pessoa, mas por muitas.
(HALBWACHS, 2003, p.29)
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O sentimento de pertencimento deriva de uma convicção particular de diferentes
indivíduos que se reconhecem como pertencentes a uma coletividade que partilham de valores similares e que, de modo geral, compartilham um espaço comum.
Espaços que abrangem caráter “material, simbólico e funcional, simultaneamente,
somente em graus diversos.” (NORA, 1993, p.21)

O “tempo vivido” foi utilizado por Bergson para descrever “o tempo de espírito anterior
às divisões da percepção.” (BOSI, 2003, p.52)
[5]
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É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese,
pois garante, ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua
transmissão; mas simbólica por definição vista que caracteriza por um
acontecimento ou uma experiência vividos por um pequeno número
uma maioria que deles não participou. (NORA, 1993, p.22)
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identidade cultural é um processo interativo que se obtém durante o
desenvolvimento e implicam na incorporação de costumes, valores,
expressões idiomáticas, danças, canções etc. (SORIA; BLANDTT; RIBEIRO,
2007, p.7).
A conservação da memória coletiva assim como seus costumes e valores são pi-

Pierre Nora descreve os lugares de memória (les lieux de mémoire) como “qualquer

lares para a resiliência. A reconstrução pós-desastre é sempre longa e complexa,

entidade significativa, seja de natureza material ou imaterial, que por força da von-

tornando-se indispensável a promoção de medidas eficazes que contemplem a

tade humana ou do trabalho do tempo se tornou um elemento simbólico do pat-

continuidade de seus modos de vida, meios para que a comunidade possa se

rimônio memorial de qualquer comunidade.”[6] (NORA apud UNESCO, 2018, p.11,

adaptar e se reconstituir como é o caso a ser estudado em Bento Rodrigues.

tradução nossa) Assim, em se tratando de um conceito amplo, que abrange não
apenas a materialidade, mas também a identidade de uma comunidade, os locais
de memória podem ter tanto aspecto positivo quanto negativo.
A discussão sobre a preservação e interpretação de lugares de memória traumática é recente; contudo, tem se destacado como maneira de se promover os direitos
humanos e a igualdade. Urtizberea (2017) ressalta a importância de lugares de
memória traumática que, tanto socialmente como individualmente, auxiliam na
superação do sofrimento.
Da mesma maneira, Max Page (2016) destaca que esses locais também contribuem para busca de justiça e regeneração. Neste sentido, a reestruturação dessa população está diretamente relacionada à sua resiliência; isto é, a habilidade
(quase inerente de uma população) de recuperação coletiva frente a situações de
adversidade.
São identificados pilares para a resiliência comunitária: a) auto-estima
coletiva, o sentimento de orgulho pelo local de vivencia, essa satisfação
implicar em reconhecer que cada um faz parte desta sociedade; b)

Bento Rodrigues
Em 2015 o povoado de aproximadamente 600 habitantes foi praticamente destruído pelo rompimento da barragem de Fundão que, por sua vez, provocou a
ruptura da estrutura da barragem de Santarém. Apenas algumas casas e a igreja
das Mercês, na parte mais alta do povoado, escaparam ilesas da lama, entretanto
todos os habitantes foram realocados na cidade de Mariana. Dentre os edifícios e
equipamentos destruídos estão a igreja de São Bento (a mais antiga), a escola, a
praça, pequenos estabelecimentos comerciais, muitas residências e as ruas localizadas na área mais baixa.
Zhouri et al. (2018), classificam o desastre em Bento Rodrigues como ‘sociotécnico’, já que ele retrata “um processo deflagrado para além de uma avaria ou erro
meramente técnico, remetendo-nos, assim, às falhas da governança ambiental,
produtoras de novos padrões de vulnerabilidade que expuseram, de fato, a população ao risco.” (ZHOURI et al., 2018, p.40)
A reconstrução do povoado, entretanto, não poderá ser feita no mesmo local devido ao acúmulo de sedimentos e a toxicidade resultante da “presença de aminas,

[..] any significant entity, whether material or non-material in nature, which by dint of
human will or the work of time has become a symbolic element of the memorial heritage of
any community [..]. (NORA apud UNESCO, 2018, p.11)
[6]
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que elevaram o pH da água e do solo.” (SILVA; FERREIRA; SCOTTI, 2015, p.136).
Assim, logo após a catástrofe, a Samarco Mineração S.A. iniciou o processo de
escolha de um terreno para a reconstrução de Bento Rodrigues. A partir de al1493
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gumas premissas indicadas pelas famílias atingidas como proximidade de Bento

Mesmo considerando-se que a reconstrução pós-desastre bem planejada de um

Rodrigues e de curso d’água, área agriculturável, entre outras. Considerado o mais

ambiente construído mais resiliente pode ser extremamente demorado, o tempo

adequado sob os aspectos de solo, vegetação, topografia, hidrologia e jurídico, o

é apontado como fator crucial para a resiliência da comunidade. Johnson e Ol-

denominado Lavoura foi escolhido pela população para a reconstrução do povoa-

shansky (2016, p.11) descrevem que “o tempo se comprime de maneira desigual

do. Esta fase foi conduzida exclusivamente “pela Samarco, já que a Renova ainda

em vários sistemas físicos, sociais, econômicos e institucionais nas comunidades.

não havia sido constituída.” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2018, online).

O mundo da recuperação pós-desastre se torna um mundo diferente, onde a co-

[7]

munidade não funciona como nos tempos normais ou em lugares normais.”
Neste sentido, a morosidade compromete a memória social da comunidade; Urtizberea (2017) indica que a memória coletiva pode ser debilitada caso não esteja
ligada aos interesses e valores cotidianos, dessa maneira, tanto a memória quanto
os lugares podem ser gradativamente esquecidos. No caso de Bento Rodrigues, o
local da reconstrução não é o repositório original da memória coletiva; entretanto,
a manutenção dos laços de vizinhança poderá auxiliar o processo de mitigação.
A maneira repentina com a qual os moradores de Bento Rodrigues foram expropriados do local que abrigava a prática de seus modos de vida cotidianos e que
ancoravam suas memórias não rompeu a ligação afetiva com o lugar. Segundo
reportagem da Folha de São Paulo, de novembro de 2017, os moradores “não
querem abrir mão da história do local onde nasceram e insistem em voltar às
ruínas quase todos os finais de semana para celebrar datas religiosas e até mesmo o Carnaval.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017, online).
Trona-se pertinente mencionar o relatório do Departamento de Saúde Mental da
Faculdade de Medicina Universidade Federal de Minas Gerais cujos resultados
Localização terrenos: Lavoura, Carabina e Bicas.

apontam que, dois anos após o desastre, a população atingida pelo rompimento

Fonte: G1MG. Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/

da barragem de Fundão se encontram em situação de vulnerabilidade especial-

noticia/2016/05/terreno-onde-sera-construido-novo-bento-rodrigues-e-definido.html>.

A Fundação Renova foi constituída em março de 2016 com a assinatura do Termo de
Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre Samarco (e suas controladoras - Vale e
BHP Billiton), e o Governo Federal, os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além
de diversos órgãos ambientais federais e estaduais, para a reparação e compensação dos
impactos gerados pelo rompimento da Barragem de Fundão. (FUNDAÇÃO RENOVA, 2018,
online)
[7]
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mente no que tange sua saúde mental. Também é sugerido que medidas multidisciplinares sejam promovidas não apenas para a “melhora de sua qualidade de vida
e bem-estar, [...] mas na prevenção de agravos e de seu surgimento nos estratos
mais jovens da população atingida.” (NEVES et al., 2018, p. 72) Foi constatado que
o sentimento de pertencimento da população parece estar comprometido uma
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vez que sua realocação na cidade de Mariana, tem gerado casos de discriminação

à singularidade do local indica que a solução é bem mais elementar do que se

pela condição de atingido . A vulnerabilidade a que está exposta a população de

imagina ou se propõe, ou seja, a valorização da memória.

[8]

Bento Rodrigues afeta diretamente a resiliência dos moradores promovendo o
agravamento da situação como salientado pelo relatório.

Considerações finais

A reconstrução de Bento Rodrigues poderá contribuir para a mitigação dos efeitos

Nossas investigações acerca das reconstruções pós-desastre possibilitaram exam-

negativos, pois não se dá apenas no meio físico. Por isso, a relação entre ambiente

inar os conceitos de reassentamento e seus desdobramentos assim como refletir

físico e social é essencial para se desenvolver um planejamento que seja “cultural-

criticamente sobre o processo de reconstrução de Bento Rodrigues.

mente sensível, sustentável e socialmente responsável.” (HAIGH; AMARATUNGA,
2011, p.7) No caso da reconstrução de Bento Rodrigues, a Fundação Renova desta-

O desastre provocado pelo colapso da barragem de Fundão causou impactos in-

ca que foi feito um “Levantamentos de Expectativas” que objetivou

comensuráveis que deixaram marcas profundas, inclusive o comprometimento

[...] coletar os desejos e as necessidades para a construção da
comunidade, de forma a subsidiar a elaboração do projeto urbanístico
conceitual e projetos arquitetônicos, além de construir, coletivamente,
o Mosaico de Imóveis, a partir da autodelimitação das divisas e
confrontantes dos lotes no local de origem. (FUNDAÇÃO RENOVA, 2018,
online)

da saúde mental de grande parte da população, consequência da vulnerabilidade
relacionada à situação em que hoje eles se encontram.
Como foi observado, esse tipo de desastre é recorrente em áreas minerárias no estado de Minas Gerais gerando mortes e prejuízos. Neste sentido, a vulnerabilidade
é consequência da displicência de diversos atores e fatores como a fiscalização
precária por parte dos órgãos competentes e dos governos federal, estadual e

As intenções da comunidade foram levantadas através de um questionário que

municipal, a inobservância e/ou descumprimento da legislação, além da completa

identificava a manutenção ou não dos equipamentos além da possibilidade de

falta de planejamento como maneira de prevenir tais desastres.

melhorias. A coleta de dados para o projeto de reconstrução também utilizou a
metodologia de autodelimitação dos terrenos a fim “de construir, coletivamente, o

O rompimento da barragem de Fundão fez aflorar todos esses fatores inundan-

Mosaico de Imóveis.” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2018, online).

do o povoado com a lama da negligência. A recuperação da memória coletiva,

A maneira como a reconstrução de Bento Rodrigues tem sido conduzido indica

apropriada não apenas do ambiente construído, mas de toda a intangibilidade

possibilidades, ou pelo menos indícios, de condições para a regeneração da comu-

que conformava Bento Rodrigues

condição essencial para a resiliência comunitária, poderá garantir a reconstrução

nidade. A metodologia individualizada e sensibilizada com questões relacionadas

O termo “atingido” utilizada no relatório Departamento de Saúde Mental da Faculdade
de Medicina Universidade Federal de Minas Gerais já que “é a designação que abarca mais
consenso entre as pessoas que foram diretamente envolvidas no rompimento da barragem
de rejeitos da em Mariana-MG [...].” (NEVES et al., 2018, p. 19)
[8]
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RESUMO
O patrimônio agrícola urbano está em estado de abandono e/ou não é evidente em
muitas cidades da América do Sul, esta questão é o foco deste trabalho. Como foi
demonstrado pelo grupo de pesquisa COST Action Urban - Agriculture Europe (20112016) em sua pesquisa, a dimensão cultural tem um papel crucial na agricultura
urbana e melhoria do patrimônio rural tangível e intangível no contexto urbano,
podendo ser uma oportunidade para reforçar a identidade das pessoas e sua
qualidade de vida, tal como estabelece a Convenção Europeia de Paisagem (2000).
Este artigo aplica os princípios da Convenção e os resultados das pesquisas do grupo
COST Action como referenciais teóricos num estudo no bairro da Várzea, na cidade
do Recife, com o objetivo de verificar a aplicabilidade desta metodologia no contexto
brasileiro num projeto de intervenção paisagística em ambiente com patrimônio
agrícola urbano. A Várzea é uma região que foi ocupada pelos colonizadores
europeus no início do século XVI, com plantações de cana-de-açúcar e horticultura, e
se manteve essencialmente rural até meados do século XX, quando se tornou parte do
tecido urbano do Recife. Atualmente o bairro ainda mantém características bucólicas
que remetem ao passado agrário da região, alguns campos de plantação de cana-deaçúcar persistem dentro do tecido urbano, assim como edificações de cunho rural.
Além disso o patrimônio imaterial do local, incluindo a memória da população não
é comum ao ambiente urbano, com costumes sociais e práticas referentes ao meio
rural. O patrimônio material e imaterial da Várzea está atualmente desconectado
da população e sua preservação e promoção não segue os atuais protocolos de
conservação. Para mitigar esse problema, o artigo propõe diretrizes para sua
regeneração. O uso de um quadro teórico desenvolvido fora do Brasil tem como
objetivo propor um experimento sobre um novo conjunto de ações para regenerar o
sítio e explorar os potenciais da área relacionados à sua origem rural.
Palavras-Chave: agricultura urbana, urbanismo, paisagem, patrimônio, diretrizes.
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I. Introducción
El patrimonio y su preservación son un problema en muchas ciudades sudamericanas, en especial, el patrimonio agrícola en el contexto urbano y periurbano que,
en muchos casos, como al que se aboca este artículo, se encuentra abandonado
y, por tanto, no visibilizado. La agricultura urbana ha sido ampliamente utilizada
para la mejora económica y social de las comunidades en todo el mundo, y sus
calidades en la preservación del patrimonio agrícola tangible e inmaterial en el
contexto urbano son muy relevantes, como se presentan en la investigación y los
informes desarrollados por el grupo COST Action – Urban Agriculture Europe. Sin
embargo, este tema de investigación aún no ha sido experimentado en el contexto de Sudamérica. En el campo del patrimonio agrícola, tal como Esbah, Akyol y
Steindl (2014) y Branduini et al. (2016) explican, el patrimonio tangible pertenece
a los elementos materiales del paisaje agrícola, a su autenticidad histórica y a su
permanencia física durante el tiempo. Mientras que el patrimonio inmaterial, o
intangible, pertenecen a la interpretación y a la importancia atribuida por las personas a los lugares, como también a las técnicas y habilidades que han permitido
la creación de paisajes y a las características dictadas por factores económicos y de
comportamiento (Laviscio y Scazzosi, 2015; Branduini et al., 2016); es la dimensión
del patrimonio cultural el que otorga significado a través de la historia, las creencias y las tradiciones (Daugstad, Rønningen y Skar, 2006)
El patrimonio es una parte importante del bienestar social y comunitario, según lo
establecen muchos convenios a nivel europeo (Consejo de Europa) y mundial (UNESCO e ICOMOS) (Tweed y Sutherland, 2007). La conservación y mejora de todo el
paisaje, ordinario y sobresaliente, rural y urbano, en buenas y malas condiciones,
es el fundamento del Convenio Europeo del Paisaje (2000), hoy ratificado por 38
de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Aún no se ha aprobado un
convenio mundial sobre paisaje cultural (Luengo, 2015). Pero, específicamente, la
agricultura es reconocida como parte integral del paisaje cultural en un área urbana densa (Hall, Mcvittie y Moran, 2004) y su papel se aclara en los documentos
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del Paisaje Rural Mundial, promovida por el ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), considera el papel explícito de los paisajes rurales en la mejora
de la calidad de vida en el contexto intra y periurbano, porque este patrimonio es
un recurso para la colectividad, un recuerdo del lugar y de la vida que incluye sus
técnicas y porque muchas personas en Sudamérica tienen una formación rural y
una cultura rural, por lo que es un deber preservar este patrimonio.
La práctica de la agricultura urbana (AU) es un elemento cardinal para ser considerado en un plan de desarrollo urbano; ha sido documentado y practicado de
manera continua desde tiempos inmemoriales y es un factor preponderante en
la formación del entorno urbano (Boukharaeva et al., 2005, p.416). La agricultura
urbana es una actividad de varias capas y “abarca todos los actores, comunidades,
actividades, lugares y economías que se centran en la producción de base biológica, en un contexto espacial que se percibe como urbano” (Vejre et al., 2016:21).
La actividad agrícola también tiene muchas cualidades que, además de proteger
el patrimonio, pueden mejorar la vida de las personas y de las ciudades. En ese
sentido, Zasada (2011) afirma que “en general hay una gran apreciación de tierras
de cultivo en el campo alrededor de las ciudades” y “su valor ecológico es menos
reconocido entre el público”. La gente elige vivir y trabajar en el campo cerca de la
ciudad para beneficiarse de la calidad escénica de los campos abiertos (Bouraoui,
2005). Aparte de las cualidades escénicas y espaciales de la agricultura urbana,
la práctica es como una herramienta para el manejo del paisaje histórico, que
trabaja con el medio ambiente, las comunidades, su historia y el territorio para
mejorar las capacidades de un paisaje, preservando y mejorando el patrimonio
del sitio (Branduini et al., 2016). También puede influir positivamente en las áreas
urbanas, cuando se trata de AU y herencia; efecto que es aún más evidente. La
actividad agrícola se ocupa de las técnicas, del patrimonio, de las prácticas y de la
cultura con el apoyo directo de los actores involucrados. Y, como plantea Velarde,
Fry y Tveit (2007), las personas se benefician de las oportunidades recreativas de
espacios agrícolas abiertos. En Europa, es posible encontrar ejemplos positivos de
conexión entre la AU y el patrimonio cultural, como lo que ocurre en el Parque de

de la Unión Europea desde 2001 (Daugstad, Rønningen y Skar, 2006). La iniciativa
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Miraflores en Sevilla, en el que los huertos se desarrollan en una granja histórica,

Como Menezes, Muniz y Silva (2013, p.5) explica, hay un vínculo directo entre el

junto con actividades educativas (Branduini, 2016).

sistema de cultivo y el desarrollo urbano de la infraestructura; las complejas actividades necesarias para producir azúcar necesitaban un buen número de tra-

El objetivo del trabajo aquí expuesto es desarrollar una estrategia urbana para la

bajadores, que venían con sus familias. Esto derivó en asentamientos, alrededor

gestión del patrimonio agrícola en el contexto urbano y proponer pautas para su

de los campos. Con el tiempo, y con el crecimiento de la economía de la caña de

implementación. Su marco conceptual sigue los principios que mejoran el paisaje

azúcar, el asentamiento se convirtió en aldea y, posteriormente, se incorporó a

común y los valores intrínsecos del mismo, respaldado por el Convenio Europeo

la ciudad de Recife alrededor de 1746. El desarrollo de la zona continuó con la

del Paisaje (CEP), pero adaptado al contexto del sitio y utilizando el marco met-

introducción del transporte público a principios del siglo XX y su total fusión con

odológico de análisis y prácticas de intervención desarrollado por COST Action –

el tejido urbano de Recife en los años 60 (Cavalcanti, 1998, p.145); la historia rural

Urban Agricultura Europe y el Ministerio de Cultura de Italia (Scazzosi y Branduini,

de Várzea se ha descuidado desde entonces. Várzea es actualmente un barrio

2014). Las preguntas clave de la investigación son las siguientes: desde una per-

residencial suburbano, aunque bucólico, con una herencia rica y prácticamente

spectiva metodológica, ¿son los principios del CEP adecuados para Sudamérica?

indistinguible de su origen.

¿Es adecuado el análisis y la metodología propuesta? Y en relación con los resultados, ¿es útil la agricultura urbana para mejorar el patrimonio y el paisaje en este
contexto?
Con el fin de responder a estos problemas, se desarrolló un plan de intervención
y directrices sobre el centro histórico de Várzea, ubicado en la ciudad de Recife, en
Brasil. A partir de los conceptos y la metodología mencionados, se analizaron estas directrices y se revisó su aplicabilidad y posibles adaptaciones. De esta forma,
presentar una política de preservación del patrimonio rural a Brasil y, en consecuencia, al contexto no europeo, puede ser altamente beneficioso.

II. Contexto de la investigación: el barrio de Várzea en
Recife.
Várzea fue elegido el caso de experimentación ya que sigue el desarrollo urbano típico de las ciudades coloniales brasileñas. Su crecimiento urbano no estaba
regulado y tiene fuertes lazos con el monocultivo de la caña de azúcar. La región
ha estado ocupada durante varios siglos y fue la primera área que se cedida a los
colonos al comienzo de la ocupación de Recife en el siglo XVI (Cavalcanti, 1998, p.
145).

1508

III. Procedimientos metodológicos.
El marco conceptual de este artículo se basa principalmente en las orientaciones
dadas por el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2008). Las definiciones de patrimonio y paisaje fueron tomadas de los convenios de la UNESCO de
1972, 1992, 2002 y 2011 especialmente, con un enfoque especial en el patrimonio
urbano[1]. El marco teórico metodológico del análisis sigue los pasos elaborados
por el Ministerio de Cultura de Italia (que considera la compatibilidad del paisaje
[1] Inicialmente, es importante establecer dos definiciones principales usadas en este

documento. Como lo establece el convenio de la UNESCO de 1972, el patrimonio será
concebido como “grupos de edificios separados o conectados que, por su arquitectura, su
homogeneidad o su lugar en el paisaje son de un valor universal sobresaliente desde el punto
de vista de la historia, el arte o la ciencia”, y los sitios como “las obras del hombre o las obras
combinadas de la naturaleza y del hombre “(UNESCO 1972:2). Así también se emplea la
definición de paisaje ofrecida por el CEP: “área, como la perciben las personas, cuyo carácter
es el resultado de la acción e interacción del factor natural y/o humano” (Consejo de Europa
2008:9). En este contexto, se considera que los valores inmateriales son parte del aspecto
cultural del sitio y que existe una unión inseparable entre la cultura y la formación de un
paisaje (Fowler, 2003:19).
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FASES

de las pautas aplicadas en los países europeos. Asimismo, se incorpora aquí los
hallazgos metodológicos provenientes del COST Action, sobre todo, en lo relativo
a este estudio (Tabla 1).

AGRICULTURA URBANA

CEP y Ministerio de Cultura Italiano

COST Action Urban Agriculture Europe

1

Estado de
la Agricultura
Urbana

ANÁLISIS
Permanencias Tangibles e Intangibles

Experiencias de AU; Actores, Productos

PLANOS DE ACCIÓN E DIRECTRICES
Protección

Mejoramiento

Creación

Tabla 1: Esquema metodológico conceptual.
Fuente: Elaborado por los autores.

/

/

2018

con las intervenciones), y de manera exhaustiva ofrece una descripción general

PATRIMONIO CULTURAL

BELO HORIZONTE

2

Encuesta
del Estado
Actual del
Paisaje

El análisis del paisaje se ha dividido en cinco fases, más una fase de propuesta:
1. Estado de la agricultura urbana; 2. Encuesta del estado actual del paisaje; 3.

BRASIL

ANÁLISIS

OBJETIVO

METODOLOGÍA /
MARCO TEÓRICO

Tipologías de Agricultura Urbana

Mapear las tipologías de AU

COST Action (Simon Rojo et al,
2016)

Flujo de Producción
Agrícola

Verificar la dinámica de los
flujos productivos

COST Action (Simon Rojo et al,
2016)

Propiedad y Accesibilidad

Mapear espacios públicos e
accesibles y privados e inaccesibles

COST Action (Giacchè et al,
2016;Paradis et al, 2016)

Análisis de Conexiones

Analizar las conexiones Várzea
y el centro de Recife

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Análisis del Ambiente
Construido

Estudio de las tipologías constructivas y forma de ocupación

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Morfología de Espacios Verdes

Analizar de la forma y función
de los espacios verdes

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Branduini e Scazzosi,
2014)

Análisis Visual de
Espacios Verdes

Analizar la percepción espacial
de los espacios verdes

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Branduini et Scazzosi,
2014)

Percepción de Olor y
Sonido

Analizar los aspectos sensoriales el paisaje

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Unidades de Paisaje

Organizar los diferentes paisajes en categorías

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Análisis Diacrónico

Analizar las transformaciones
durante la historial del sitio

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Análisis Sincrónico

Analizar las permanencias del
paisaje

Ministerio de Cultura Italiano
(Scazzosi y Branduini, 2014)

Flujo histórico de
Producción Agrícola

Verificar la permanencia de los
flujos productivos

COST Action (Branduini et al,
2016)

Percepción Social
Histórica

Analizar las percepciones del
sitio a través del tiempo

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Percepción Social
Presente

Analizar la percepción dela
población del sitio actualmente

CEP + Ministerio de Cultura
Italiano (Scazzosi y Branduini,
2014)

Análisis
D.A.F.O.

Verificar las influencias externas e internas al sitio

CEP

Estudio histórico del paisaje; 4. Percepción social pasada y presente; 5. Análisis
D.A.F.O.; 6. Directrices y plan de acción. En cada etapa analítica se ha aplicado el
marco conceptual de CEP y la metodología del Ministerio de Cultura de Italia y del
COST Action - Urban Agriculture Europe, como se detalla en la Tabla 2.

3

4

5
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Estudio
del Histórico del
Paisaje

Percepción
Social
Pasada y
Presente
Análisis
D.A.F.O.

1511

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO
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6

Directrices
y Plan de
Acción
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3. Aquí se llevaron a cabo encuestas de campo en Várzea para evaluar el patri-

Proponer las acciones de
intervención (Protección, Mejoramiento, Restauración y Creación de paisajes) en el espacio

CEP + Branduini et Scazzosi,
2014 + COST Action (Branduini
et al, 2016)

monio y los elementos agrícolas en el vecindario. Para ello, se consultó mapas

Actores y Acciones

Delegar las acciones a los
actores apropiados

CEP + Branduini et Scazzosi,
2014 + COST Action (Giacché et
al, 2016)

sobre las transformaciones históricas del tejido urbano que permitió elaborar un

Concepto Urbano

Proponer un concepto de
proyecto, aplicar las acciones

CEP + COST Action (Paradis et
al, 2016)

y muestran el proceso de estratificación histórica, confiriendo los datos necesarios

Relación con los
Cuerpos de Agua

Trabajar la relación con los
elementos naturales

CEP + Branduini et Scazzosi,
2014 + COST Action (Branduini
et al, 2016)

Diagrama de Proyecto

Proponer una conexión de
huellas históricas con actividades agrícolas antiguas y
nuevas

CEP + COST Action (Paradis et
al, 2016)

Producción Agrícola
Urbana

Administrar la producción
agrícola

COST Action UAE (Simon-Rojo
et al, 2016)

históricos (de 1875, 1971 y 2016), tomados de los archivos del museo de la ciudad
de Recife y de la Fundação Joaquim Nabuco, los cuales proporcionaron información
mapa sincrónico y diacrónico. Estos mapas contienen la situación actual de Várzea
para comprender el desarrollo físico de Várzea y sus permanencias a través del
tiempo, especialmente, el uso de la tierra y el proceso de urbanización.
4. Se recopilaron entrevistas a la población del sitio, a través de informes, como
el trabajo de Lucena Junior (2010), y de programas de televisión de TV Matraca
(2003). Cabe señalar que no se realizó ninguna encuesta durante la investigación.
Esto se hizo deliberadamente con el objetivo de captar el genius loci de Várzea,

Tabla 2. Esquema metodológico del marco teórico.

expresado en las historias y cuentos de los locales; pero también en materiales

Fuente: Elaborado por los autores, base metodológica del Convenio Europeo del Paisaje (2008),

multimedia, como programas de televisión y archivos históricos. Así, se recogieron

del Ministerio de Cultura Italiano (Scazzosi y Branduini, 2014) y del COST Action - Urban Agriculture
Europe.

Materiales y actividades de cada fase analítica:
1. El análisis de las fuentes de agricultura urbana provino principalmente del trabajo del grupo COST de Agricultura Urbana, que proporcionó información sobre
ejemplos y aplicaciones de la práctica en toda Europa, pero también de documentos sobre funcionamiento, métodos y estructuras, como las definiciones de AU y
tipologías que se utilizaron como pautas para la investigación.
2. Para esta fase, se recogieron mapas del municipio e imágenes de satélite (Google Maps), con el fin de producir material que representara el estado actual del
sitio. Igualmente, se realizaron una serie de visitas a Várzea, para la producción de
dibujos y bocetos, así como también fotografías de puntos estratégicos.

las percepciones pasadas y preciosas del local con base en lo que fue registrado.
5. Las evidencias tomadas de esta investigación sobre la historia de Várzea proporcionaron la información necesaria para saber dónde y cómo abordar cada área.
Y para conocer, asimismo, las potencialidades y problemas del área, las cuales se
organizaron en el gráfico del esquema FODA. Finalmente, se propusieron algunas
pautas para la gestión del patrimonio agrícola del sitio, vinculadas a las permanencias del sitio, las prácticas culturales y los recuerdos de su población.
6. En la última parte, se trazaron directrices para una intervención en el sitio del
estudio. La estrategia se divide en tres áreas de acción: la protección, la gestión
y la planificación; esta última se subdivide en tres objetivos que buscan mejorar,
restaurar y crear paisajes (Consejo de Europa, 2008). Es importante resaltar las
limitaciones de esta obra conceptual propositiva, en la que la reproductibilidad
de las directrices no pudo ser considerada con precisión, ya que no se llevaron a
cabo actividades experimentales ni simulaciones. A pesar de ello, estas directrices
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siguen los principios de los documentos base, así como las particularidades del
lugar.

IV. Resultados de la investigación.
En este apartado se presentan principalmente los resultados de las fases 1, 3 y 4,
expuestos en la Tabla 2, los cuales representan la parte más original del trabajo
de análisis, porque combina los hallazgos sobre las permanencias del patrimonio
tangible e intangible de la agricultura urbana. Después, se presenta la propuesta
para la intervención, derivada del punto 6.

Agricultura urbana.
Como una visión general de la agricultura urbana en Recife, se verificó que tiene
una escena próspera, pero no profesionalizada; hay más de veinte sitios donde se
desarrolla y algunas áreas que comprenden varias iniciativas individuales. Teniendo en cuenta las características económicas y sociales del Noreste de Brasil, no
fue una sorpresa constatar que la función principal de las iniciativas de la AU fuera
comercial y de bienestar, con el 38% de la producción utilizada para autoconsumo
(Ferreira, 2009). Estos datos muestran que la agricultura se utiliza para mejorar la
calidad de vida de la población y, de acuerdo con las fuentes investigadas, ha tenido éxito. Por lo tanto, la propuesta de las iniciativas de AU es factible y, de hecho,
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Patrimonio tangible e intangible.
La investigación sobre Várzea y Recife proporcionó datos satisfactorios sobre la
permanencia de los rastros y prácticas agrícolas en el sitio, y constató que su patrimonio, en general, no está bien mantenido y tampoco es reconocido por la población. Esta situación explica la relevancia del tema de estudio y su objetivo final:
proponer pautas para la gestión del paisaje del sitio.
Sobre el tema del patrimonio tangible, la información cartográfica y el análisis
sincrónico, de 1875, 1971 y 2016 (Figura 1) muestran el desarrollo territorial de
Várzea como un asentamiento urbano y la reducción gradual de la tierra agrícola
productiva, hasta su casi total desaparición en últimas décadas del siglo XX, subsistiendo solo unos pocos remanentes activos. Se descubrió, de igual modo, que
la actividad agrícola del pasado en Várzea no solo era monocultivo de caña de azúcar, sino que también hortalizas, además de la pesca. Esto cambió a fines del siglo
XIX con la llegada de la mecanización, modificando el proceso de fabricación de
azúcar y trayendo consigo industrias y contaminación al sitio (Moura, 2012: 31). La
caña de azúcar y la producción agrícola duraron hasta la década de 1970, debido
a una crisis económica, y los últimos restos se volvieron improductivos, mientras
que la infraestructura de la ciudad se expandió y Várzea se convirtió en una zona
residencial suburbana.

puede mejorar no solo el paisaje, sino también la vida de la población y el patrimonio de Várzea y Recife. En términos de la propiedad de la tierra, las zonas que
rodean el río y los restos agrícolas son aún en su mayoría privadas y bloquean el
acceso visual. En efecto, el acceso a la mayor parte del patrimonio es un problema,
lo que, según el CEP, es un aspecto negativo, ya que conduce a un alejamiento de
la población a su patrimonio.
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Figura 1. Análisis sincrónico de Várzea de 1875, 1971 y 2016, con localización de áreas productivas
agrícolas.
Fuente: Elaborado por los autores con datos recogidos del Museu da Cidade do Recife y la
Fundação Joaquim Nabuco.

Actualmente, la actividad agrícola en Várzea casi no existe, según se aprecia la
Figura 1. Los remanentes agrícolas tampoco son visibles ni accesibles para la población en general. Sus edificios y otros elementos históricos están, en su mayoría,
mal cuidados. Los rastros históricos principales que se conservan son el diseño
urbano (ver la Figura 2), algunos edificios aislados y ciertos campos. El desarrollo urbano no regulado causó un desprendimiento lento del área desde su fondo
original. Para comprender mejor el problema, el mapa diacrónico, ilustrado en la
Figura 2, incluye la zona de preservación histórica asentada por el municipio de
Recife. Dicho mapa constituyó un elemento clave del análisis, pues permitió advertir que el marco regulatorio de Brasil es muy deficiente a la hora de seleccionar
las áreas y los elementos que tienen valor histórico, especialmente cuando el área

Figura 2. Mapa diacrónico sobre permanencias en Várzea en el área de preservación presente.

agrícola sigue siendo productiva (ver Figuras 2 y 3) y no está protegida, aun cuando

Fuente: Elaborado por los autores con datos recogidos del Museu da Cidade do Recife y Fundação

ha existido durante siglos, y, por consiguiente, debe ser preservada y visibilizada.

Joaquim Nabuco.
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El patrimonio inmaterial de Várzea no fue fácilmente evaluado, ya que solo los

Las directrices presentadas en este apartado son la aplicación de los resultados

más antiguos recuerdan cómo solía ser el paisaje de la zona y la relación con los

de la investigación en Várzea, y procuran preservar y mejorar el paisaje del barrio,

elementos naturales, en especial con el río Capibaribe, que actualmente está ocul-

mientras se implementa la actividad agrícola urbana. Estas directrices abordan los

to por construcciones en la orilla del río. Los datos de las entrevistas mostraron

problemas encontrados en el análisis del sitio y son una alternativa del enfoque

que el pasado agrícola del sitio está casi olvidado por la población, con algunas

infructuoso adoptado actualmente. Las directrices se dividieron en dos categorías:

muy pocas excepciones. Uno de los aspectos más destacados fue la información

generales (Tabla 3) y específicas para el sitio de investigación (Tabla 4). Las direc-

dada por un pescador retirado que al hablar respecto del río Capibaribe en el sitio,

trices especificas se aplicaron en un plan (Figura 3) para ilustrar cómo y dónde

que hasta los años setenta fue productivo, explicó: “había mucho pescado, crié a

intervenir en el sitio.

toda mi familia con pescado de Várzea” (TV Matraca, 2003). El mencionado río, que
cruza el sector, fue la columna vertebral de Recife en tiempos históricos. Esta información también corrobora los datos entregados por otros antiguos residentes de
la zona, que mantuvieron el recuerdo desvanecido del Várzea bucólico y rural, afirmando que la ubicación era productiva hasta fines de la década de 1940. Así, una
señora declaró: “Esta zona era un pastizal, sólo había arbustos, huertas, granjas de
ganado, ¿sabes?” (Lucena Junior, 2010). Esta cita anterior hablaba específicamente
de lo que ocurrió en el anterior estado agrario de Várzea con la expansión de la

Protección
El patrimonio existente debe ser protegido, las leyes y reglamentos vigentes sobre el tema deben
ser mejor aplicados.
Los elementos naturales deben protegerse para fines ecológicos y urbanos.
El patrimonio intangible también debe ser preservado, utilizado y destacado; como las técnicas tradicionales, uso de especies locales, las celebraciones y las prácticas culturales.
Mejoramiento

infraestructura en la zona y la construcción del campus cercano de la Universidad

El valor del patrimonio material debe ser conocido por todos los residentes y los visitantes, se pueden usar tableros de información o tótems.

Federal de Pernambuco.

El patrimonio debe ser visible y/o accesible por el público en general.

Los residentes más antiguos todavía conservan los recuerdos de un Várzea camp-

Los elementos tangibles que no están en su condición ideal deben ser restaurados de acuerdo con
las recomendaciones más actualizadas.

Restauración
estre y sus prácticas, pero esto se ha desvanecido en la oscuridad, de modo que
muy pocas tradiciones culturales son conservadas por el vecindario, a excepción de las celebraciones que son comunes en la región de Recife, como el festival de San Juan, una fiesta de recolección. El estado del patrimonio inmaterial es
preocupante ya que se está ciertamente desvaneciendo, junto con el carácter del
vecindario y con el fallecimiento de la población mayor.

Directrices.
“Se debe hacer especial hincapié en la integración armoniosa entre el tejido urbano histórico y las intervenciones contemporáneas.” (UNESCO, 2011:9)

1518

El uso de técnicas y materiales tradicionales es preferible tanto en restauraciones como en adiciones al paisaje.
Creación
Crear áreas de agricultura urbana que puede ser utilizada como un punto focal en áreas con herencia agrícola.
El apoyo de la parte/grupos locales interesados y la comunidad son esenciales; las intervenciones
de arriba - abajo no tienden a tener éxito.
Tabla 3. Directrices generales para las intervenciones paisajísticas urbanas en sitios históricos
agrícolas.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Protección
Conservar edificios específicos que estén en buenas condiciones y sean relevantes para el paisaje
y el patrimonio del sitio.
Preservar el entorno urbano de la zona o las características naturales de los espacios verdes aún
conservados o restaurados.
Preservar la disposición de los campos que aún quedan de las transformaciones históricas
Mejoramiento
Mejorar el aspecto de visibilidad de los campos y espacios públicos del barrio, abriendo barreras
innecesarias o volviéndolas permeables.
Calificar las conexiones de la zona que no están funcionando adecuadamente, especialmente en la
zona del río aquellas bloqueadas con construcciones ilegales
Mejorar la zona ribereña, que actualmente o es accesible o en malas condiciones de accesibilidad.
Mejorar la vida cultural del lugar promoviendo el patrimonio agrícola, con actividades como la horticultura en los campos.
Restauración
Restaurar aspectos visuales y estructurales de los edificios con valor patrimonial.
Recuperar el sistema de plantación en los campos preservados.
Restaurar los materiales del pavimento de las calles, a fin de mejorar el paisaje y entorno del patrimonio construido.
Creación
Desarrollar una nueva centralidad en un edificio industrial para promover la agricultura urbana y poner en uso los campos, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.
Crear elementos para bloquear la contaminación acústica y reducir el impacto visual de la industria.
Figura 3. Acciones y estrategia de intervención en el centro histórico de Várzea.
Fuente: Elaborado por los autores con datos del Museu da Cidade do Recife y Fundação Joaquim
Nabuco.

Promover actividades educativas sobre agricultura urbana y acciones sostenibles al fin de mejorar el
conocimiento de los ciudadanos.
Utilizar elementos para informar al público sobre el patrimonio y la historia del barrio, utilizando elementos de comunicación visual.
Tabla 4. Directrices específicas para Várzea.
Fuente: Elaborado por los autores.
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El papel de la agricultura urbana, en este caso, debe ser un puente entre todas las

Desde el punto de vista de la gestión, que trata del futuro del área, la principal

otras acciones a implementarse. La relevancia del patrimonio agrícola en Várzea

directriz consiste en preparar la intervención en fases, por razones económicas

es profunda, pero para que esa trascendencia sea visibilizada, el sector debe adap-

y prácticas. Si bien, estas directrices apuntan a las principales áreas de acción,

tarse al entorno urbano. Teniendo en cuenta las ventajas que la práctica agrícola

las acciones específicas necesitan la retroalimentación y el apoyo de los actores

urbana aporta y su versatilidad para abordar diversos problemas de una ciudad

locales y las partes interesadas. Y como, dice el Convenio de la Unesco de 2011,

del tercer mundo (patrimonio, seguridad alimentaria, educación, etc.), se propuso

es fundamental en este proceso el papel de la población; compartir responsabili-

implementar un parque agrícola y actividades que promuevan y preserven el pa-

dades entre el pueblo y el sector privado. La consideración de las diversas partes

trimonio de Várzea (Figura 4). Este parque es la materialización de las directrices y

interesadas, no sólo del gobierno, constituye un paso hacia la preservación holísti-

las acciones propuestas en la Figura 3 y en las Tablas 3 y 4.

ca de la ciudad y la regeneración de los paisajes.

V. Discusiones.
Retomando las preguntas lanzadas en la investigación, se concluye que los principios del CEP fueron adecuados para el análisis del sitio; no hubo conflictos que
pudieran notarse durante el trabajo de evaluación y organización de datos. Sin
embargo, hay un punto que se debe destacar: las regulaciones brasileñas y métodos de evaluación para proteger e integrar el patrimonio y el paisaje están obsoletos en comparación con el enfoque holístico hacia la materia impartida por
el Convenio Europeo del Paisaje, y no están en condiciones de cumplir con los
principios. Por lo tanto, cuando se aplicó los reglamentos y los principios de la CEP
separadamente de la corriente local, estos funcionaron, pero cuando se utilizaron
concomitantemente con las regulaciones brasileñas, hubo conflictos, especialmente cuando se trató del valor del patrimonio inmaterial y la integración entre el
patrimonio y el sitio.
En cuanto al tema de la agricultura urbana y su capacidad para mejorar el patrimonio y el paisaje en el contexto de Várzea, las conclusiones fueron inciertas. El
patrimonio agrícola de la zona no se ha conservado lo suficiente, por lo que se
Figura 4. Masterplan propuesto para el parque agrícola de Várzea.
Fuente: Elaborado por los autores.

evidenció pocos elementos tangibles, pero aún menos intangibles. El problema es
que el proceso de urbanización de Várzea sustituyó la cultura rural por una urbana, de modo que no hubo una fusión de prácticas, sino una sustitución; algo que
no se observó en los ejemplos consultados del análisis del COST Action, en el que
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el patrimonio rural coexistió con el urbano. Ahora bien, es necesario afirmar que,
más allá de la incertidumbre del valor de las iniciativas de la AU en relación con el
patrimonio de este lugar, debe considerarse el importante vínculo que esta puede
entablar con el paisaje en estas zonas. En efecto, debido al repentino e imprevisto crecimiento urbano, la calidad del paisaje de Várzea y de muchas ciudades
de Sudamérica es bastante pobre, de manera que la implementación de campos
agrícolas y áreas naturales (Zasada, 2011) constituye, de hecho, un elemento que
puede optimizar la calidad de dichos paisajes.
Con respecto al análisis y la metodología propuesta, los resultados del estudio
muestran que este se realizó correctamente, de acuerdo con el marco teórico y
conceptual utilizado; asimismo, no se produjeron conflictos importantes durante el desarrollo del trabajo. Tales resultados también fueron técnicamente aceptables, lo que lleva a la conclusión de que la metodología elegida fue adecuada.

VI. Conclusiones.
Este artículo presenta un punto de partida para desarrollar un enfoque metodológico capaz de impulsar la regeneración de la calidad histórica del paisaje a través de
la agricultura urbana. Para ello, se ha propuesto un camino metodológico que
lleva a acciones específicas a los gobiernos locales con la participación de todos los
sectores de la población, cuyo marco proviene de los documentos europeos: CEP,
Ministerio de Cultura Italiano y COST Action - Urban Agriculture Europe.
Para terminar, se hace indispensable señalar que se debe adaptar los elementos
del Convenio en aras de considerar las sensibilidades locales. Se recomienda, así,
que se respeten y analicen los deseos y particularidades locales, siempre que no
se contrapongan con los valores y principios centrales de las recomendaciones
internacionales. La metodología del grupo COST Action se puede aplicar, con modificaciones, en el aspecto de implementación, y posiblemente se puede adaptar a
otras ubicaciones en Brasil y Sudamérica. Por consiguiente, se concluye que todas
las propuestas expuestas inicialmente fueron adecuadamente respondidas en el
desarrollo del trabajo de investigación.
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RESUMO
Diamantina possui seu conjunto urbano e arquitetônico tombado pelo IPHAN desde
1938, com um acervo aproximado de 1200 imóveis. O grande desafio da gestão dessa
área dá-se em função da ausência de uma normativa de intervenção para os imóveis
protegidos, o que acarreta na falta de padronização dos critérios empreendidos para
cada caso, variáveis de acordo com o técnico à frente da gestão local. A partir de um
apanhado sobre políticas e instrumentos de conservação e requalificação urbana
nacionais e internacionais, desenvolvidas em áreas de preservação patrimonial, foi
possível assinalar três dessas iniciativas que podem agir no sentido de subsidiar
uma atuação eficaz na área tombada de Diamantina, por parte de seus gestores
políticos. A primeira delas refere-se ao Plano de Setores de Salvaguarda, conhecida
como “Lei Malraux”, instituída em território francês no ano de 1962. A segunda
iniciativa trata-se do INCEU (Inventário Nacional de Configurações Espaciais e
Urbanas – desenvolvido pelo IPHAN), metodologia útil capaz de ser implantada na
área tombada diamantinense. Por fim, é enfocada a cartilha do Corredor Cultural
do Rio de Janeiro, implantada em setores centrais daquela cidade. Diante do cenário
apresentado como possibilidades para subsidiarem a gestão da área tombada, estão
postos em relevância instrumentos e políticas que abordam aspectos diariamente
enfrentadas pelo escritório técnico na administração dos imóveis protegidos. Todavia,
tais estratégias deverão dialogar entre si para de fato serem úteis ao embasamento
de uma póstera normativa de intervenção arquitetônica nos imóveis acautelados pelo
IPHAN em Diamantina/MG.

E-mail: arquediu@gmail.com

Palavras-chave: Conservação Urbana; Gestão Urbana; Normativa de Intervenção;
Diamantina/MG; IPHAN.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A cidade de Diamantina, situada no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, foi um
dos primeiros núcleos urbanos acautelados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) no Brasil. Junto a outros cinco conjuntos edílicos
com acervo de arquitetura colonial mineira (Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São
João Del Rey e Serro), a cidade recebeu, em 16 de maio de 1938, o tombamento de
sua área central, consolidada desde o século XVIII, referente à malha urbana resultante da atração de pessoas com atividades vinculadas à exploração de ouro e de
diamante (MACHADO FILHO, 1982). Seu conjunto, com cerca de 1.200 edificações,
está compreendido no perímetro delimitado de fato apenas em 1949, segundo
dados do próprio processo de tombamento (IPHAN, 1938).
O tombamento de conjuntos, naquele momento, fazia-se sem maiores detalhamentos de estudos ou de justificativas para embasar o conceito que induziu à
proteção da cidade. Em um contexto no qual o “tomba-se naturalmente” abarcava a justificativa do processo, os gestores municipais viam-se desamparados
de qualquer auxílio, por parte da instituição de tutela do patrimônio, sobre quais
procedimentos tomarem frente à extensa área protegida – visto que, nessa lógica,
não havia perímetros pré-definidos e tampouco critérios claros para intervenções
em bens acautelados:
Dada a inexistência de textos que tratem especificamente do assunto,
os critérios de intervenção praticados pelo SPHAN só podem ser
apreendidos através do exame do conjunto das realizações do período,
da análise do discurso produzido sobre arte e arquitetura e do conteúdo
de pareceres emitidos por técnicos da casa a respeito de determinadas
intervenções. (SANT’ANNA, 1995, p. 119)
No final do século XX, o IPHAN tentou desenvolver instrumentos e auxiliar a realização de legislações para subsidiar a gestão da área tombada, como é o caso do
Plano Diretor de 1999 e da Portaria de Intervenções em Imóveis de Diamantina/
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patrimônio mundial pela UNESCO, em 1999, mas ainda assim não foram capazes
de sanar a principal carência do escritório técnico que é um arcabouço legal com
as propostas interventivas nos imóveis da área protegida. Posto isso, fica claro
que o grande desafio da gestão local dá-se em função dessa lacuna normativa, o
que acarreta em uma ausência de padronização nos critérios empreendidos para
cada caso, variáveis de acordo com o técnico à frente da gestão local.
Em uma tentativa de encontrar caminhos possíveis para sanar esse problema, a
proposta do presente artigo é a de assinalar instrumentos ou metodologias que
agiriam positivamente frente a tal intento. Mas, antes disso, será abordada a contextualização do desenvolvimento dos planos urbanos no Brasil vinculada à realização de políticas de conservação urbana, como forma de esclarecer qual foi
o cenário para a realização das possíveis políticas e dos instrumentos de preservação a serem aplicados em Diamantina.

CONTEXTUALIZAÇÃO
As políticas que lidam com a questão do planejamento urbano surgiram em decorrência de problemas e conflitos decorrentes do acirramento do processo de urbanização no Brasil, ao longo do século XX. O nascimento das cidades brasileiras
não ocorreu ao mesmo tempo em todo o país, dependendo de diversos fatores
para a sua formação, tais como em função de sua destinação econômica ou a
partir de determinações militares, políticas ou administrativas (BRASIL, 2018, p. 1).
Esses núcleos urbanos não superavam o montante populacional em áreas rurais
até meados do século XX, cujos dados em 1950 ainda apontavam a predominância
de habitantes em áreas não urbanas (GOUVÊA apud BRASIL, 2018, p. 1). Através
de transformações econômicas e políticas do território brasileiro, principalmente
após os fenômenos de industrialização (a partir da década de 1950), o perfil populacional transformou-se, chegando ao século XXI com 84,4% de pessoas habitando
a área urbana (IBGE, 2010).

MG de 2002. Ambos foram desenvolvidos no ensejo da candidatura da cidade a
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Esse processo veio acompanhado de uma infinidade de problemas em decorrên-

Em um segundo momento (1930-1965), os planos passaram a ter um caráter mais

cia principalmente da falta de planejamento urbano com vistas a possibilitar um

abrangente, agregando vastas áreas do território urbano. O objetivo principal era

crescimento sustentável das áreas citadinas. Dentre eles podem ser elencados o

trazer maior eficiência e funcionalidade às cidades através de obras de infraestru-

abandono sistemático de velhas centralidades em função da expansão horizontal

tura (saneamento e transporte), principalmente em áreas de expansão urbana

das cidades (vetores de especulação imobiliária) e os aglomerados populacionais

(BRASIL, 2018, p. 7). Belo Horizonte recebeu propostas similares desde a década

em áreas com infraestrutura deficiente.

de 1930, como é o caso do plano realizado pelo engenheiro Lincoln de Campos
Continentino, com o fim de rever o plano elaborado pela Comissão Construtora da

Villaça (1999), ao analisar as propostas de planejamento urbano realizadas no país,

Nova Capital ainda em fins do século XIX (URBANISMOBR, 2018, p. 1). Já na década

apresenta inclusive dicotomias de interesse por parte dos planejadores conforme

de 1940, período sob administração de Juscelino Kubitschek como prefeito, houve

as fases por ele assinaladas no contexto brasileiro. Essas fases corresponderiam

ampliações de vias e criando novos eixos de expansão, como é o caso da região

a quatro momentos: a primeira atrelada aos Planos de Embelezamento (1875-

da Pampulha (hoje patrimônio mundial reconhecido pela UNESCO). Mas foi em

1930); a segunda aos Planos de Conjunto (1930-1965); a terceira aos Planos de

1952, através da administração de Américo Renné Giannetti, que a capital mineira

Desenvolvimento Integrado (1965-1971); e a quarta aos Planos sem Mapas (1971-

recebeu um plano urbano mais abrangente, revelando “a realidade físico-espacial

1992). Após 1992, extrapolando as considerações de Villaça, pode ser constatado

da cidade e as condições socioeconômicas da população” (BAHIA, 2008, p. 196).

que os planos passaram a absorver instrumentos de planejamento urbano previstos pela Constituição de 1988, a partir da aprovação do Estatuto das Cidades em

Na terceira fase (1965-1972), Villaça informa que o período é caracterizado pelo

2001 (BRASIL, 2018, p. 9).

desenvolvimento de “superplanos”, nos quais predominavam ideias de globalidade, sofisticação técnica e interdisciplinaridade do planejamento. Por outro lado,

A primeira fase (1875-1930) se caracterizou por planos com vistas à modernização

esses planos possuíam o defeito de se distanciarem da possibilidade prática de

e renovação da estrutura física, motivados pelo agravamento de problemas sani-

serem implementados por parte da administração pública, principalmente por

tários associados diretamente ao crescimento do contingente populacional egres-

terem sido elaborados por escritórios técnicos (à época contratados pelo Serviço

so do campo. As intervenções possuíam caráter pontual, compostas por ações

Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU) desvinculados da prática consol-

como “alargamento de vias, erradicação de ocupações de baixa renda, implemen-

idada ao longo dos anos pelos planejadores atrelados à administração pública

tação de infraestrutura (...) e ajardinamento de parques e praças” (BRASIL, 2018, p.

(BRASIL, 2018, p. 9).

4). A intervenção mais emblemática desta fase foi a reforma urbanística de Pereira
Passos no Rio de Janeiro, entre os anos de 1903 e 1906, responsável por remod-

A quarta fase (1972-1992) é caracterizada pelos planos bastante simplificados

elar a área central da cidade através da inclusão de edificações ecléticas dispostas

(VILLAÇA, 1991, p. 221), realizados pelos próprios técnicos municipais quase sem

por ruas cartesianas, demolindo para isso o Morro do Castelo, área que concen-

mapas ou diagnósticos, resultando em planejamentos generalistas. As inter-

trava inúmeros cortiços (além de ter sido o marco de ocupação inicial da cidade

venções, por este viés, acabaram sendo bastante pontuais, restritas a intervenções

ainda no século XVI).

em elementos do sistema viário (exemplo da construção do elevado perimetral no
Rio de Janeiro, recém demolido durante as obras do Porto Maravilha em 2014), ou
em áreas focais da cidade (BRASIL, 2018, p. 10).
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O momento contemporâneo, após 1992, abarca o contexto pós constituição de

de forma equilibrada e sustentável para a própria comunidade que apreende esse

1988 e da ratificação do Estatuto das Cidades em 2001, no qual é focada a figura

espaço citadino.

do Plano Diretor Municipal elaborada de maneira integrada e participativa (BRASIL, 2018, p. 12). Após anos de experiência acumulada, na qual os planos urbanos

As estratégias de intervenção urbana em áreas patrimonializadas lidaram direta-

apresentaram eficácias ou inadequações, em virtude das mais diversas razões,

mente com essa conceituação, apesar de algumas vezes não terem sido desen-

os planejadores municipais encontram-se em um contexto no qual é ainda mais

volvidas em prol de um desenvolvimento sustentável.

valorizada a participação social junto à integração das proposições interventivas
na área urbana, seja no âmbito estatal, seja nas esferas privadas ou institucionais.

Na estratégia de “renovação urbana”, a ideia seria a de demolir edificações antigas

Paralelamente a essas fases de planejamento urbano, conforme apresentado nes-

na primeira fase do planejamento urbano no Brasil. Entretanto, esse fenômeno

ta seção, uma problemática que começou a ser assinalada ao longo do século XX

ainda é observado atualmente, como é o caso do Projeto Novo Recife (SANTOS,

referiu-se à preservação e conservação dos conjuntos urbanos do ponto de vista

2012, p. 12). Por essa estratégia, não é valorizada a materialidade remanescente

da garantia da integridade patrimonial de seu respectivo acervo. Esse fenômeno

dos imóveis históricos, substituídos inescrupulosamente por novas edificações

está associado aos vários tipos de intervenção propostos para recuperar uma área

conforme a intenção mercadológica em jogo.

urbana (reabilitação, revitalização, requalificação etc.), estratégias que serão detal-

em áreas degradadas, substituindo-as por novo padrão construtivo, situação vista

hadas a seguir.

A “revitalização urbana” corresponde a uma estratégia que visa à retomada da

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO URBANA

e revigorando área outrora abandonada e subutilizada. Dessa forma, são incen-

Sant’anna (1995) informa que, após a década de 1970, são consagradas no Brasil as áreas urbanas “como principais objetos patrimoniais e centro do discurso
preservacionista”. Paralelamente, a própria noção conceitual de patrimônio arquitetônico é estendida ao longo do século passado, passando “de uma formulação restrita e delimitada para uma concepção contemporânea tão ampla que

vida social e econômica de uma parte da cidade, gerando atividades econômicas
tivadas estratégias de caráter transversal e setorial, com gestão coletiva do território (MOURA et al, 2006, p. 1). Essa estratégia foi aplicada pelo governo de São
Paulo em 2007 através do programa de revitalização de áreas urbanas degradadas (PRO-URBE).
Em relação à “requalificação urbana”, a intervenção busca a recuperação de uma

tende a abranger a gestão do espaço como um todo” (CASTRIOTA, 2009, p. 84).

área deteriorada através de atuações que vão de remodelações na infraestrutu-

Neste sentido, entra em discussão a noção de patrimônio ambiental urbano, no

MOREIRA, 2007, p. 118). Contudo, percebe-se que muitas das intervenções aca-

qual a cidade é tratada como um artefato humano de origem coletiva e em processo de constante transformação. Em decorrência disso, por ser um elemento vivo, a
preservação do meio urbano deve considerar o processo de renovação intrínseco
a ele, porém cabe à sociedade e às instituições estatais orientarem esse processo

ra à valorização da imagem externa e interna da região edificada (CEDRU apud
baram enfocando principalmente o viés econômico da intervenção urbana, com
vistas a aumentar a atratividade e competitividade de uma área degradada (principalmente vinculadas ao turismo econômico). É o caso do Porto Maravilha, projeto
lançado com fins lucrativos sob tênue máscara de proposta de requalificação urbana, que só se desenvolveu graças à necessidade de se criar uma infraestrutura
de ponta para as olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016.
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A “conservação integrada” caracteriza-se por uma estratégia mais ponderada ao

funcionais de uma área urbana de forma a melhorar a qualidade de vida da popu-

propor a proteção do patrimônio cultural edificado com vistas a um desenvolvi-

lação residente ou usuária, mantendo-se a identidade desse lugar (BRASIL, 2018).

mento sustentável, através da manutenção de estruturas urbanas pré-existentes e

Salgueiro (1992) complementa essa definição:

harmonizando-as com novos usos e funções. Conforme indica Zancheti (2012), “a
abordagem da conservação integrada subordina a transformação à conservação,
e não o contrário como está sendo proposto de forma intensa em nosso país”. No
cenário internacional, a experiência de Bolonha é vista como a expoente dessa
estratégia (final da década de 1960), no qual se buscou recuperar bairros degradados para habitação, na centralidade da cidade. Além disso, a própria Declaração
de Amsterdã (1975) valoriza essa estratégia ao propor que “a conservação do patrimônio deve ser considerada como o objetivo principal da planificação urbana e
territorial”.
No bojo contextual da conservação integrada, pode-se enquadrar a iniciativa do
governo francês, a partir de 1962, ao implantar uma política na qual os conjuntos
urbanos recebiam propostas de operações de salvaguarda e conservação na esfera de planejamento urbano e regional. Através da Lei Malraux, buscou-se estabelecer a “obrigatoriedade do poder público de desenvolver ações que procurem
resolver, no plano urbano e socioeconômico, o problema da preservação dessas
áreas” (SANT’ANNA, 1995, p. 277). Entretanto, tal iniciativa acabou deflagrando a
valorização patrimonial em algumas regiões parisienses, como foi o caso do bairro
Marais, fato que induziu o afastamento de pessoas de menor renda habitantes
do local. Isso demonstra o cuidado a ser tomado nas estratégias interventivas,
atentando-se para as consequências porventura “gentrificadoras” das mesmas na
área de atuação. No Rio de Janeiro, a experiência do Corredor Cultural (1984) foi
baseada nos moldes da iniciativa francesa, ao enfocar área degradadas do centro
com previsão de planos estratégicos de remodelação de quadras degradadas através de propostas de reocupação e recuperação arquitetônica (MACHADO, 2015).
Por fim, é assinalada a estratégia de “reabilitação urbana”, largamente empregada por parte do governo federal brasileiro a partir da década de 1970. Conceitualmente a estratégia busca valorizar as potencialidades sociais, econômicas e
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Reabilitação é um processo integrado sobre uma área que se pretende
manter ou salvaguardar. No geral envolve o restauro ou conservação
dos imóveis, a que alguns chamam de reabilitação física, e a
revitalização funcional, ou seja, a dinamização do tecido económico
e social, uma vez que manter um bairro implica conservar as suas
características funcionais, aumentar a sua capacidade de atracção, quer
para os habitantes, quer para o exercício das actividades econômicas e
sociais compatíveis com a residência. (SALGUEIRO apud MOREIRA, 2007,
p. 118)
Duas políticas de referência dessa estratégia, desenvolvidas no contexto brasileiro do século XX, foram o Programa de Cidades Históricas (PCH) e o Programa de
Revitalização e Recuperação de Núcleos Históricos (PRSH). O primeiro foi implantado em 1973, inicialmente no nordeste e depois estendido para o sudeste. Os
objetivos principais foram a geração de renda através do incremento da atividade
turística e a conservação do patrimônio histórico através do esforço integrado das
três instâncias de poder político (SANT’ANNA, 1995, p. 141). O segundo programa
teve o objetivo de gerar ações que integravam a preservação do patrimônio e
o desenvolvimento urbano, tendo o componente habitacional como o principal
estimulador da revitalização de um patrimônio cultural urbano (BRASIL, 2018).
No século XXI, as propostas mais recentes com vistas à reabilitação urbana foram
o Programa Monumenta (2000), o Programa de Reabilitação Urbana do Governo
Federal (2003) e o PAC Cidades Históricas (2009). O Programa de Preservação do
Patrimônio Histórico Urbano – Monumenta foi proposto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cuja concepção estava marcada por uma visão
voltada à sustentabilidade da preservação do patrimônio histórico e artístico nos
núcleos urbanos sob proteção federal, buscando o desenvolvimento de atividades
econômicas – especialmente o turismo (IPHAN, 2012, p. 21). Diamantina foi contemplada por esse programa, sendo que, entre 2006 e 2012, das 201 propostas
1539
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para o financiamento de imóveis privados, apenas 24 contratos foram estabele-

registro de bens culturais a serem protegidos, esses instrumentos se constituiriam

cidos e onze obras concluídas até 2012 (IPHAN, 2012, p. 288). Apesar do financia-

em diagnósticos mais precisos e eficazes para as políticas urbanas, ao fornecerem

mento pelo BID, a prefeitura deveria entrar com uma contrapartida para garantir

bases mais seguras de dados, assim como metodologias de análise e interpre-

o desenvolvimento do programa (CERQUEIRA, 2006, p. 77).

tação para a execução de políticas governamentais mais consistentes (CASTRIOTA,
2009, p. 190). Em âmbito nacional, alguns dispositivos metodológicos desenvolvi-

Em relação ao Programa de Reabilitação Urbana (em vigor), ele tem o principal

dos pelo IPHAN, para auxiliar esse propósito, foram o INBI-SU (Inventário Nacio-

objetivo de reverter os processos de degradação urbana relacionados ao aban-

nal de Bens Imóveis em Sítios Urbanos), o INCEU (Inventário Nacional de Con-

dono de territórios consolidados, com foco no cumprimento da função social da

figurações Espaciais e Urbanas) e o SICG (Sistema Integrado de Conhecimento e

propriedade que, nos termos do Estatuto da Cidade, relaciona-se à utilidade da

Gestão), estando em atividade apenas esta última metodologia.

mesma perante à dinâmica social de um território urbano (BRASIL, 2018). Sua
maior distinção em relação aos programas anteriores refere-se à abrangência do

As estratégias de conservação urbana são múltiplas e tiveram efeitos positivos ou

plano que não se restringe apenas a áreas centrais, com vistas a permitir transfor-

negativos segundo os interesses em foco durante o desenvolvimento das mes-

mações urbanísticas estruturais nesses demais territórios. As cidades de São Luís

mas. De toda a forma, a apresentação delas esclarece como são complexas essas

e Salvador são locais que receberam planos estratégicos de reabilitação urbana

ações em uma área urbana. Posto isto, com vistas a uma tentativa de auxiliar a

por parte do governo federal ao longo da presente década.

gestão da área tombada diamantinense, serão detalhadas três ações extraídas
desse savoir faire da conservação urbana apresentados nessa seção.

O PAC-CH insere-se no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo
federal, criado em 2007 por iniciativa do Ministério de Planejamento, com vistas à
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social,

PROPOSTAS PARA A GESTÃO EM DIAMANTINA/MG

urbana, logística e energética do país. Em 2013 foi criada uma linha exclusiva para

Após o apanhado contextual das políticas e estratégias de conservação e requal-

os sítios históricos urbanos protegidos pelo IPHAN, cabendo ao instituto a con-

ificação urbana, pode ser traçada uma estratégia de atuação que articularia três

cepção do Programa em colaboração com prefeituras municipais, universidades

desses métodos perante a área de estudo: o perímetro tombado pelo IPHAN em

e outras instituições federais (PORTAL IPHAN, 2017). Diamantina também foi con-

Diamantina/MG. No caso, propõe-se o emprego do plano de setores de salvaguar-

templada por esse programa, recebendo termos de compromisso para treze bens,

da, consoante a política implantada no território francês ainda na década de 1960.

conforme informa a portaria 383 de 2013 (DOU, 2013, p. 5), tendo até então uma

Para sua plena realização, antes da execução criteriosa das setorizações e respec-

obra finalizada, um projeto aprovado e onze projetos em análise.

tivas diretrizes, é proposta análise tridimensional do sítio pelo método do INCEU,

Como arremate dessa seção, é válida a apresentação dos instrumentos de inventário urbano. Apesar de não se constituírem como políticas propriamente ditas, os inventários do patrimônio urbano podem ser tratados como ferramentas
de grande utilidade para auxiliar a implementação e efetividade das estratégias

com vistas a uma leitura mais completa da área acautelada. E, finalmente, após
os estudos de diagnóstico necessários, assim como a estruturação dos setores
propriamente ditos, indica-se a realização de cartilhas arquitetônicas a exemplo
do que foi realizado no projeto do Corredor Cultural no Rio de Janeiro.

de conservação urbana. Destarte, ao extrapolar a função original de produzir um
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Análise Tridimensional
O instrumento escolhido para a apreensão do sítio urbano tombado seria o INCEU. Diamantina já foi objeto de estudo do INBI-SU (1999), método que visou ao
levantamento e à organização de informações que caracterizariam o sítio urbano
como bem cultural. Contudo, ele limitou-se à avaliação dos aspectos históricos,
arquitetônicos e socioeconômicos da área tombada sem enfocar necessariamente
a apreensão tridimensional do local.
O Inventário Nacional de Configurações Espaciais e Urbanas (INCEU), instituído
pelo IPHAN no final da década de 1990, foi um instrumento basilar para a elaboração da portaria nº 299 de 2004, referente à criação do Plano de Gestão de Sítio
Histórico Urbano. Tal metodologia se baseia na apreensão da forma urbana ao
avaliar as características dos espaços em função de dimensões de abordagem que
perpassam pela análise funcional, topo-perceptiva, co-presencial, bioclimática, expressivo-simbólica e econômica (OLIVEIRA, 2014, p. 59).
Destarte, a análise da área tombada extrapolaria o plano bidimensional realizado
em estudos de plantas e cartografias, para alcançar avaliações que lidam com a
topografia e a implantação do conjunto arquitetônico de modo tridimensional. No
caso da cidade mineira, o caráter acidentado do relevo na área central faz com
que a definição de volumetrias se realize através de estudos que não se prendam
apenas à análise de face da quadra e logradouro em que se implantam, mas que
abarquem a apreensão formal desses edifícios em relação às áreas periféricas
(fundos e laterais).

Setores de Salvaguarda
Como visto na seção anterior, o Plano de Setores de Salvaguarda foi instituído em
território francês na década de 1960. A política conhecida como de Secteurs Sau-
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e a aplicação de diretrizes urbanísticas em setores específicos de uma cidade, em
uma visão mais ampla de planejamento urbano, avaliando gabaritos e potenciais
de uso que concorrem para a preservação arquitetônica da área protegida.
Para a França, a novidade do plano foi o de estender a proteção a conjuntos
de imóveis (até 1962, estava em vigor uma lei de 1913 referente apenas a bens
imóveis isolados), instituindo a possibilidade para o estado de criar e delimitar
setores de salvaguarda em áreas que apresentassem um caráter histórico, estético ou de natureza a justificar a conservação, a restauração e a valoração do todo
ou de uma parte do conjunto de edificações (MLC, 1996, p. 12). Em Diamantina,
a área tombada poderia ser encarada como um macro setor de salvaguarda a
receber estudos socioeconômicos e do patrimônio urbano, para que fossem instituídas diretrizes espelhando esses mesmos estudos analíticos.
Através de um diagnóstico tipológico atrelado ao estudo da formação urbana de
Diamantina, é possível verificar que a área tombada poderia ser subdividida em
seis setores. O principal setor equivaleria à área reconhecida como patrimônio
mundial pela UNESCO, ao agregar grande parte das construções setecentistas
mais íntegras, além de possuir doze dos bens imóveis tombados isoladamente
pelo IPHAN. O segundo se referiria ao trecho das antigas áreas de produção agrícola, local com grandes loteamentos e menor adensamento construtivo. O terceiro
agregaria o arruamento do Rio Grande, vetor de ligação entre o centro tombado
e a serra dos Cristais, apresentado poucos imóveis com resquícios do arcabouço
colonial. O quarto setor se localizaria na região da Cavalhada Velha ou Praça Doutor Prado, grande largo emoldurado por casas de dois pavimentos (maior parte).
O quinto corresponderia ao antigo arraial de cima (região das ruas Samambaias),
área próxima ao largo Dom João (ocupada a partir do século XX), com edificações
de tipologia mais diversificada. O último estaria vinculado ao arraial dos forros,
setor setentrional da área tombada composto por dois largos urbanos com saída
para a universidade (UFVJM).

vegardés, no ensejo das propostas de conservação integrada, incentivou o desenvolvimento de planos análogos no Brasil, uma vez que teve como método o estudo
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O INCEU junto ao instrumento do INBI-SU poderiam servir como métodos auxil-

verdes. Destarte, o plano de setores de salvaguarda não só complementaria a

iares para qualificar as potencialidades e as deficiências de cada setor. Por eles

portaria de 2002 sobre intervenções em imóveis da área tombada, como também

seria possível definir uma valoração setorial, avaliando as condições urbanas, a

preencheria as lacunas do plano diretor em vigor do solo urbano diamantinense.

infraestrutura viária, a relação deles com o entorno imediato, o potencial de dinamização econômica além de antecipar possíveis mutações sociais.

Cartilhas Arquitetônicas

Após os estudos analíticos, seria possível desenvolver o plano de salvaguarda atra-

Após o estabelecimento do plano de salvaguarda, as cartilhas seriam um bom

vés de três produtos finais: a descrição sumária do plano, o documento gráfico

instrumento a ser aplicado na área tombada, com vistas à orientação de inter-

com os setores e as diretrizes normativas. A descrição sumária sintetiza os estu-

venções em bens imóveis. Elas foram propostas no Programa do Corredor Cultur-

dos realizados e explicita as prescrições do plano de salvaguarda e as condições

al do Rio de Janeiro, implantado em setores centrais da cidade, no início da década

práticas de sua atuação, contendo: os principais elementos necessários à com-

de 1980. Conforme reportagem do site Multirio, publicada em 06 de janeiro de

preensão da história urbana local; o diagnóstico do espaço urbano e do patrimô-

2015, os propósitos básicos do Corredor Cultural foram para:

nio construído; as perspectivas de evolução do território dos setores de salvaguarda; as orientações e os objetivos do plano frente à preservação do patrimônio
urbano; a justificativa das disposições do plano; os meios jurídicos, operacionais e
financeiros para a realização dos objetivos fixados pelo plano.
O documento gráfico se trata de uma cartografia com legendas policromadas,
através das quais estão as disposições que fixariam, parcela por parcela, as regras
de conservação do patrimônio urbano. Além disso, esse zoneamento poderia precisar a destinação principal de cada serviço ou uso, já que os Planos Diretores de
Diamantina (1999 e 2011) não detalham setorizações ou ações na área tombada
pelo IPHAN. As legendas poderiam identificar: limites dos setores de salvaguarda; imóveis que devem ser integralmente conservados (caso dos bens tombados
isoladamente); imóveis que podem ser restaurados, com modificações internas;
espaços verdes a serem mantidos; locais reservados para a passagem ou uso público.
Por fim, as diretrizes normativas seriam estruturadas em paralelo à lei de uso e
ocupação do solo urbano, através de artigos sobre ocupação e uso do solo permitidos e proibidos, acessibilidade, implantação das construções, alturas permitidas,
características do aspecto exterior e intervenções possíveis nos espaços livres e
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(...) orientar proprietários ou locatários na recuperação dos prédios e
colocação de letreiros; desenvolver pesquisas que ofereçam subsídios
sobre a história da arquitetura e do urbanismo da área, o que inclui a
cor da pintura e reforma de interiores; e mobilizar a opinião pública
sobre a importância da preservação, por meio de eventos culturais
para a revitalização do Centro. Volumetria, telhados e fachadas
são mantidos, embora modificações internas sejam permitidas. Em
contrapartida aos recursos que particulares investem nas obras de
recuperação, a prefeitura oferece a isenção de impostos e de taxas
municipais (Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre
Serviços, taxa de obras em áreas particulares), além de fornecer
orientação técnica. (MACHADO, 2015).
Visto que o tombamento da área central de Diamantina refere-se ao conjunto
urbanístico e arquitetônico, sendo enfocada principalmente a preservação das
volumetrias do casario, um dos grandes desafios na gestão local é o gerenciamento de obras internas que tentem evitar desfigurações acirradas nos partidos
arquitetônicos e até mesmo a degradação das fachadas.
Para tanto, algumas ações positivas do Corredor Cultural podem ser incorporadas
numa fortuita normativa futura, tais como: a flexibilização do emprego de cores
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nas fachadas, através de acordos realizados entre os proprietários e os gestores

Na própria contextualização dos planos urbanos no território brasileiro, ficou cla-

da área urbana, e a isenção de IPTU dos imóveis na área tombada, incentivando

ro como eles tiveram melhor eficiência ao serem desenvolvidos com caráter mais

proprietários a conservarem seus bens edificados.

abrangente e enfocando estratégias polivalentes. Da mesma forma, os planos de
conservação integrada e de reabilitação urbana só foram mais profícuos ao serem

Entretanto, enfoca-se desse programa a elaboração das cartilhas de adaptação

tratados como elementos que se associam a outras políticas pré-desenvolvidas no

do imóvel na área tombada. No programa carioca, elas foram direcionadas aos

território urbano.

usuários dos imóveis da área protegida, com dicas para a recuperação, reforma ou
construção de novos imóveis, indicando ainda as melhores formas de adaptação

No caso de Diamantina, a proposta apresentada foi a elaboração de um plano de

neles sem gerar graves descaracterizações internas.

salvaguarda que leve em conta o estudo volumétrico do sítio e espaço urbano,
além da realização de cartilhas de intervenção nos imóveis fornecidos aos respec-

Em Diamantina, as cartilhas para os proprietários ou usuários dos imóveis pode-

tivos proprietários. Esse trabalho deixa claro como que a administração pública

riam conter indicações segundo as áreas de salvaguarda estabelecidas no macro

pode funcionar de forma efetiva quando políticas e instrumentos bem articulados,

plano de conservação integrada, respeitando as características tipológicas e socio-

executados em áreas e períodos distintos, podem servir como bons guias de no-

econômicas identificadas nos diagnósticos obtidos pelos inventários. Por exemp-

vas estratégias de gestão do espaço urbano. Além disso, a boa articulação dessas

lo, no setor correspondente à área de patrimônio mundial, as orientações seriam

estratégias já criaria adequado cenário para o aprofundamento e aplicação das

mais restritivas, visando a uma maior conservação do volume e dos partidos ar-

futuras normativas de intervenção para a área tombada.

quitetônicos. Na área das antigas chácaras, com maiores loteamentos, as cartilhas
indicariam ocupações com menor adensamento construtivo. Já nas duas outras

Portanto, longe de considerar antigas políticas como alternativas defasadas, já

áreas, locais com grande alteração ou substituição dos imóveis setecentistas, os

que muitas delas foram abandonadas em função de embates políticos e de des-

manuais poderiam orientar construções novas com vistas à harmonização frente

continuidades administrativas, elas devem ser tratadas como incessantes fontes

aos conjuntos adjacentes ou adequações criteriosas em edifícios descaracteriza-

de reflexão para a atuação do gestor urbano. Principalmente em se tratando de

dos. Claro que essas propostas podem variar dentro desses setores, conforme

áreas com proteção a nível federal, locais que necessitam de boa articulação políti-

os bens aí existentes, mas essas orientações gerais já serviriam como base para

ca entre as demais instâncias gestoras, bem como do acompanhamento popular

auxiliar os proprietários frente a suas demandas de adaptações construtivas.

dos processos estratégicos propostos no solo urbano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face do cenário apresentado, foram postos em relevância aspectos que tocam
situações diariamente enfrentadas pelo escritório técnico na gestão dos imóveis
protegidos. Todavia, tais estratégias deverão dialogar entre si para de fato serem
úteis ao embasamento de uma normativa de intervenção.
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RESUMO
O artigo que se pretende apresentar, com o título “Fragmentos Revisitados da
Arquitetura Campinense Através dos Cartões-Postais, de 1960-1970.” possui como
objeto de estudo, um conjunto de três cartões-postais, coletados em um acervo
particular mais extenso, pertecente ao Sr. Sérgio Ricardo Marcelino de Oliveira e que
deram origem a uma análise arquitetônica e urbanística, com enfoque patrimonial,
das relações que permeiam a arquitetura, a cidade e a fotografia, na cidade de
Campina Grande, no agreste da Paraíba, durante os anos 60 e 70 do século XX. Com
o intuito de revisitar parte da história do patrimônio moderno construído da cidade
de Campina Grande, foram analisados, através de diferentes suportes metodológicos
do meio arquitetônico, urbanístico e fotográfico, alguns dos cartões-postais do acervo
particular do Sr. Sérgio Ricardo, guardião de fragmentos da história campinense, e
que através de livros, fotografias autorais, álbuns fotográficos, documentos e postais
mantidos com esmero, preserva vestígios de uma arquitetura e de uma cidade
que já não existem mais nos dias atuais. O trabalho vem sendo desenvolvido por
integrantes do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar (GRUPAL), vinculado ao Curso
de Arquitetura e Urbanismo da UFCG e cadastrado no CNPq. A pesquisa que vem
sendo realizada utiliza como fontes secundárias, uma seleção de cartões postais
produzidos sobre a cidade nos anos 60 e 70, bem como informações complementares
coletadas através de depoimentos e publicações que trataram do tema em pauta.
Como principal objetivo, pretende resgatar a importância destes cartões, ícones
difusores de imagens e memórias no século XX, na construção coletiva da memória
e da identidade da Campina Grande dos dias atuais, reforçando o papel didático da
documentação, da história urbana e de sua memória na preservação do patrimônio,
que atualmente enfrenta grandes impasses no tocante à sua preservação, e que,
tal qual as demais cidades brasileiras, demanda urgentemente a atuação mais
incisiva de políticas públicas de cunho preservacionista para com a conservação da
memória coletiva urbana. Justifica-se pelo ineditismo do tema abordado em estudos
sobre a arquitetura e a cidade, além de denunciar a necessidade imediata de se
debater a questão patrimonial moderna em Campina Grande, que anda sofrendo
perdas irreparáveis em suas arquiteturas, que são descaracterizadas e demolidas,
em função de uma cidade que cresce em ritmo acelerado, e que peca pela falta de
sensibilidade e tato para com a sua história construída. Dessa maneira, o trabalho
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se propõe a contrastar as distintas realidades de épocas - um passado orientado
por um progresso moderno, presente nas imagens da cidade que se desenvolvia
e modernizava, e um presente de descaracterizações e perdas - que desrespeita a
história, e a memória dos espaços urbanos e suas arquiteturas.Texto do resumo: Para
o título ‘RESUMO’, use fonte Arial de tamanho 10 em negrito com espaço simples.
Para o texto do resumo, use fonte Arial tamanho 10, com espaçamento entre linhas
simples, sem parágrafos, fórmulas ou referências bibliográficas.
Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Conservação do Patrimônio; Patrimônio
Edificado; Imagem da Cidade.

ABSTRACT
The article that is presented here with the title “Revisited Fragments of the Campinense
Architecture Through the Postcards of 1960-1970” has, as object of study, a set
of three postcards, collected from a more extensive and private collection, which
belongs to Mr. Sérgio Ricardo Marcelino de Oliveira and which gave support to an
architectural and urban analysis, with focus on the heritage field of study, of the
relations that blends architecture, landscape image and photography, in the city of
Campina Grande, state of Paraíba, during the 60s and 70s of the twentieth century. In
order to revisit part of the history of the modern built heritage of the city of Campina
Grande, some of the postcards of the private collection of Mr. Sérgio Ricardo, keeper
to part of the city’s history, were analyzed through different methodological supports
of the architectural, urban and photographic milieu. fragments of Campina’s history,
and that through books, photographs, photographic albums, documents and
postcards kept with care, preserves vestiges of an architecture and a city that no
longer exist today. The work has been developed by members of the research group
Arquitetura e Lugar (GRUPAL), linked to the Architecture and Urbanism Course of
UFCG and registered at CNPq. The research that is being carried out uses as secondary
sources, a selection of postcards produced on the city in the 60s and 70s, as well as
complementary information collected through testimonials and publications that
dealt with the theme at hand. As a main objective, it intends to rescue the importance
of these cards, icons of images and memories in the twentieth century, in the
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collective construction of memory and identity of Campina Grande of the present
day, reinforcing the didactic role of documentation, urban history and memory in
the preservation of patrimony, which currently faces great impasses regarding its
preservation, and which, like other Brazilian cities, urgently demands a more incisive
action of public policies of a preservationist nature for the conservation of urban
collective memory. It is justified by the novelty of the theme addressed in studies on
architecture and the city, as well as denouncing the immediate need to debate the
modern patrimonial issue in Campina Grande, which is suffering irreparable losses in
its architectures, which are decharacterized and demolished, in a city that grows at a
rapid pace, and which sins because of its lack of sensitivity and tact to its built history.
In this way, the work proposes to contrast the different realities of epochs - a past
guided by a modern progress, present in the images of the city that was developing
and modernized, and a present of decharacterizations and losses - that disrespects
history, and memory of urban spaces and their architectures.
Keywords: Modern Architecture; Conservation of the Patrimony; Building Patrimony;
Image of the City.
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Como declara AMORIM (2007), em seu livro “Obituário Arquitetônico: Pernambuco
Modernista”, a morte de uma arquitetura pode ser entendida como “o desapare-

As questões que tratam das políticas de proteção da arquitetura moderna de

cimento do corpo edilício em sua totalidade ou em suas partes. Quando pleno, dele

Campina Grande tem sido, pelo menos ao longo das últimas duas décadas, pauta

nada resta; não sobrevive, além dos registros e memória.”. Tendo este pensamento

de constantes discussões. Mesmo assim, elas ainda seguem sendo consideradas

como linha de partida, vê-se os registros em imagem como uma das principais fer-

matérias de muito baixa prioridade por parte da sociedade campinense, sobretu-

ramentas de percepção da arquitetura como um todo. Mas no caso específico da

do fora dos círculos acadêmicos especializados na temática.

temática deste artigo, lançamos mão das imagens como instrumentos de resgate

No caso da produção arquitetônica moderna, de origem mais recente, o descaso comumente se justifica por uma percepção comum bastante questionável: a
arquitetura moderna é considerada “nova” demais para ser reconhecida como
patrimônio histórico por direito, e “velha” demais para ser vista como um estilo

das arquiteturas que já não existem em matéria, mas também dos exemplares
que ainda estão de pé, e que são ignorados por uma cidade que cresce num ritmo
acelerado, sem a sensibilidade mais do que necessária para se progredir respeitando a sua própria história construída.

arquitetônico contemporâneo de fato, tendo assim seus valores socioculturais,

No campo das imagens, temos os cartões-postais como objetos representativos

históricos, e arquitetônicos negligenciados no tocante à sua integridade e preser-

do diálogo entre a arquitetura e a fotografia, sobretudo no século XX. Eles foram

vação.

objetos difusores de imagens e memórias na época, condicionando lembranças e

Mesmo com a criação de órgãos institucionais que pregam a urgência da agenda
preservacionista deste patrimônio, a sociedade parece não ter o entendimento
completo da gravidade da situação. Em Campina Grande, na Paraíba, diversos
exemplares arquitetônicos encontram-se em precário estado de conservação,

moldando olhares dos lugares que retratavam. Estes fragmentos históricos se tornaram referenciais visuais e ícones da sociedade que os ilustrava, documentando
períodos do tempo em que as cidades e as pessoas viviam num contexto muito
diferente da realidade contemporânea.

passando por processos de descaracterízação diariamente, quando já não foram

No mundo pós-moderno em que vivemos, caracterizado por Zygmunt Baumann

destruídos por completo, enquanto a população assiste, inerte, ao agravamento

como um plano social onde a “modernidade líquida” predomina, a efemeridade é

da situação.

um mal necessário para a agilidade da difusão de informações, e com o advento

Os motivos para tamanha apatia popular podem surgir da ausência de um sentimento de pertencimento do povo para com esta produção arquitetônica, da falta da noção de reconhecimento da importância deste acervo para a história, a
imagem e a memória da cidade, ou até mesmo do desconhecimento completo

da fotografia digital, dos dispositivos móveis e de outros meios de comunicação
que funcionam por modos mais “instantâneos”, a cultura de enviar cartões-postais
gradualmente se perdeu, e o costume de enviá-los caiu no esquecimento do público em geral.

sobre noções de cunho patrimonial, conceitos estes que são repassados através

Estes cartões, além de terem servido como instrumento para o envio de pequenas

de políticas públicas de educação, tornando o cidadão campinense um ator indif-

mensagens e lembranças, também possuíam fundamental importância no papel

erente ao destroçamento de sua arquitetura local.

de disseminar e documentar a imagem urbana, atribuindo um sentimento de
pertencimento por parte da sociedade à arquitetura que os estampava, e que os
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novos meios de comunicação, por sua constante transformação, não conseguem

As imagens fotográficas como fontes para a história urbana tem sido tema de di-

materializar. Segundo SEGAWA:

versos trabalhos na área da história em si, assim como também da da história da

“As fotografias nesses postais constituem extraordinária coleção
de imagens com valor simbólico, cultural, estético, etnográfico e
documental, com interesse urbanístico e arquitetônico. Paisagens e
edifícios foram matéria pictórica por excelência de reconhecimento e
identidade de lugares memoráveis no imaginário da sociedade e do
registro e recordatório de viajantes.” (SEGAWA, 2016, p.1)

arquitetura e das cidades, especificamente. Declara ESSUS:
“A imagem fotográfica compreendida como documento revela aspectos
da vida material, de um determinado tempo do passado, que a mais
detalhada descrição verbal não daria conta”. A autora coloca ainda
que as fotografias se constituem em fontes insubstituíveis para a
reconstituição histórica dos cenários, das memórias de vida (individuais
e coletivas), de fatos do passado centenário como do mais recente.”
(ESSUS, 1995, p.25),

E, infelizmente, já existem arquiteturas de cunho histórico que sobrevivem somente nas impressões antigas destes cartões, pois não resistiram ao crescimento
acelerado de uma cidade que sacrifica exemplares arquitetônicos e dificultam a

Com o aprofundamento das reflexões para o desenvolvimento do artigo, algumas

criação de uma rica e diversa imagem urbana em prol de um lucro individual. Con-

questões-chave despontaram. Como um objeto tão simples e despretensioso,

struções que foram extintas em sua materialidade e apagadas da vivência urbana,

como um postal, pode contribuir para a conscientização da questão patrimonial

mas que foram eternizadas nas impressões antigas dos cartões, e na memória de

e urbana de uma cidade como Campina Grande? Como, então, podemos lançar

quem as viu de pé, são os exemplos mais claros do preço que se paga pela indif-

mão de um instrumento considerado obsoleto pela contemporaneidade para

erença social recorrente.

trazer foco às questões atuais do patrimônio campinense e educar não só novos
arquitetos, mas sobretudo a sociedade em geral, para estas mesmas questões?

Se não bastasse a importância dos motivos fotográficos já citados, a vida urbana
em si também foi motivo de destaque na fotografia que alimentava estes postais.

É através de questionamentos como estes acima que surge a justificativa deste

A movimentação cotidiana de uma praça, a vivência infantil em uma escola, o auge

artigo, como também da pesquisa mais extensa, que resultará em um Trabalho

da vitalidade de uma casa moderna; todos estes objetos fotográficos refletiam,

de Conclusão de Curso, produzido pelo autor deste artigo e orientado pela coau-

mesmo que despretensiosamente, comportamentos da época e momentos de

tora. Temos também o ineditismo do tema abordado, a relevância urgente da dis-

uma história passada que propiciaram o surgimento de uma arquitetura possível

cussão sobre a questão patrimonial e a reafirmação da importância da educação

somente dentro daquele contexto local e social, e que auxiliam na reconstrução de

patrimonial, tanto dentro como fora da academia, para conscientizar e mobilizar

uma história urbana não escrita nos livros acadêmicos.

a sociedade em favor de seu patrimônio, como princípios justificativos deste trabalho.

Mas hoje, o cartão-postal é visto basicamente como peça museológica. Porém, ao
partir do pressuposto de que toda fotografia é um documento, e ver o cartão-post-

O trabalho vem sendo desenvolvido por integrantes do grupo de pesquisa Ar-

al como parte deste inventário espontâneo da arquitetura moderna e desta colcha

quitetura e Lugar (GPAL), vinculado ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da

de retalhos que é a memória urbana coletiva, é possível ressignificá-lo, atribuindo

UFCG e cadastrado no CNPq. Faz uso, como suporte metodológico, da linha vol-

um novo fôlego ao antigo postal.

tada para a construção da história da arquitetura, apoiando-se em autores como

1558

1559

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

SERRA (2006), que propõe a pesquisa voltada para o objeto entendido como um

Sendo o principal ponto de discussão deste artigo, o cartão-postal pode ser re-

processo, interagindo com o sistema de condicionantes e aspectos que permeiam

sponsabilizado pela popularização da fotografia no começo do século XX, ao mes-

esse objeto, e que no caso específico, são os fatos geográficos, históricos, sociais,

mo tempo em que também foi fundamental para a divulgação de imagens ur-

econômicos e afins da época em estudo.

banas e arquitetônicas de variadas épocas, por todo o mundo. Mas sua relação
intrínseca com a arquitetura moderna - que surgiu aproximadamente na mesma

Aplicando ao estudo de caso, a metodologia relacionaria a imagem de Campina

época do advento do mesmo - é que terá prioridade nas conceituações levantadas

Grande retratada nos cartões-postais e o contexto que as dava suporte, em con-

neste trabalho. Como dito por Lia Carreira e Fábio Goveia:

traponto com a realidade atual, e a imagem contemporânea da cidade. A pesquisa
vem sendo executada tendo como fontes secundárias, uma seleção de cartões
postais produzidos sobre a cidade das décadas de 60 e 70, do século XX, bem
como informações complementares coletadas através de depoimentos e publicações que trataram do tema em pauta.

CONCEITUAÇÃO

“Desde o seu surgimento, a fotografia fez parte dos principais processos
de representação do imaginário das cidades. Entre seus diversos
suportes, o cartão-postal foi aquele que possibilitou a construção da
memória coletiva destes espaços. Através da descrição da relação
entre a experiência do fotógrafo, do viajante, do observador ausente
e do colecionador de postais e suas vistas urbanas (...) Esta análise
permite compreender como é possível então o surgimento de novas
representações das cidades.” (CARREIRA, 2011, p. 5)

Argumentanto a favor da importância da herança arquitetônica passada para com
as bases da modernidade arquitetônica, e do quanto ambas as fases devem estar

Reforçando a importância do potencial de representabilidade do postal para com

correlacionadas em seus estados de conservação, Marshall Berman explana, no

a imagem urbana, Hugo Segawa, arquiteto, professor, e um dos grandes estudio-

livro “Tudo O Que É Sólido, Se Desmancha No Ar”, de 1987:

sos da questão da cartografia no universo da arquitetura e da cidade em geral no
país, explana:

“Se conseguir um dia se livrar dos desconfortáveis vínculos que o unem
ao passado, o modernismo perderá todo seu peso e profundidade,
e o turbilhão da vida moderna o alijará irreversivelmente. É apenas
mantendo vivos estes laços que o ligam às modernidades do passado
que o modernismo pode auxiliar os modernos do presente e do futuro a
serem livres.” (BERMAN, 1987, p. 346)
O texto acima corrobora, de certa forma, a importância de se preservar a imagem
urbana de forma abrangente, não apenas se atendo a um estilo arquitetônico específico. A cidade é constituída de camadas diferentes, em épocas diferentes, e
esta diversidade deve sim ser mantida para a posteridade.

“A iconografia desses postais constitui um extraordinário manancial de
imagens de valor simbólico, cultural, estético, etnográfico e documental,
cultivadas de muitas maneiras pela cartofilia. Mais especificamente, é
possível estabelecer leituras e interpretações com um foco urbanístico,
paisagístico e arquitetônico, desvendando suas muitas camadas
de significados. Paisagens e edifícios foram matéria pictórica por
excelência de valorização e identificação de lugares reconhecidos como
memoráveis no imaginário da sociedade, e do registro e recordatório
de viajantes, sobretudo antes da difusão e da popularização da câmera
fotográfica, e mesmo durante sua vigência.” (SEGAWA, 2016, p.2)
Além disso, pode-se também usar a definição de Rachel Duarte Abdala, que em
2003 conceituou, de forma bastante precisa, o formato bastante versátil do postal,
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fator decisivo na difusão maciça deste tipo de mídia na sociedade da época. Ela

As contribuições teóricas de Françoise Choay para a conceituação de patrimônio

declara:

são massivas. A historiadora, que ao publicar “A Alegoria do Patrimônio”, definiu
“(...) o postal foi desde o seu aparecimento no séc. XIX um meio de
comunicação que juntou à sua marginalidade uma adesão maciça e
diversificada. Aberto e fechado à leitura, público e privado, oferecendose à apropriação do seu utilizador (muitas vezes original e criativo na
forma como o preenche, inscrevendo palavras na imagem, desenhando
no verso, escrevendo em diversos sentidos no mesmo quadrado
para aproveitar o espaço, cifrando a caligrafia), prático, económico e
acessível, passível de estar em simultâneo ao serviço de várias indústrias
e instituições (turismo, publicidade, moda, cultura, religião, ideologia
política, arte…), sedutor enquanto meio de comunicação e enquanto
objeto de colecionismo - pode-se bem dizer que o postal tem mais de
duas faces.” (ABDALA, 2003, p. 12)

Fazendo uso da Declaração de Amsterdã e da Carta de Burra como pontos de apoio conceitual sobre a temática da conservação, pode-se interpretar conservação
como o conjunto de atitudes paliativas que mantém, na medida do possível, a
integridade do objeto preservado, podendo ser ele um edifício, um conjunto arquitetônico, uma paisagem, ou qualquer delimitação de lugar que carregue significado para um determinado grupo, procurando manter neste todo o seu valor
cultural, histórico e social.
É importante ressaltar que as definições de preservação e restauração derivam do
conceito original de conservação, em que o primeiro se limita à tentativa de manter a estrutura original do objeto preservado dentro do que é viável, procurando
retardar, sempre que possível, seu desgaste natural, e o segundo busca remeter o
objeto ao seu estado original, dentro daquilo que se conhece como estado original
do mesmo, por meio de práticas que mimetizem a autenticidade de elementos
que tragam de volta o caráter “original” do objeto. Naturalmente, as práticas conservativas de prevenção são muito mais benéficas ao objeto conservado.
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patrimônio em suas mais variadas nuances, declara:
“A expressão 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 a uma instituição e uma mentalidade.”
(CHOAY, 2001, p.11).
Além da definição principal de patrimônio, é importante conhecer as suas
derivações, que podem categorizadas em patrimônio material e imaterial, de cunho histórico, cultural, e afins. Todas as nuances conceituais de patrimônio são primordiais no entendimento do contexto da conservação e preservação. Por motivo
de manter a leitura o mais sucinta e objetiva possível, vamos nos ater aos conceitos já apresentados.

CONTEXTUALIZAÇÃO
É de importância primordial contextualizar, espacial e temporalmente, a cidade
de Campina Grande (na Figura 1), para que se entendam as transformações que
fizeram a cidade assumir o formato atual, como também para se compreender o
contexto que leva a sociedade campinense a ignorar a adoção de políticas públicas de preservação mais incisivas. De modo breve, a associação entre progresso e
destruição do que é “velho” está muito enraizada na cultura de Campina Grande.
Contrapontos como este marcam a história da cidade, que a todo momento, tende
a negar sua história em prol de um progresso modernizador que cobra seu preço
através da destruição do patrimônio histórico construído da cidade, na grande
maioria das vezes.
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Começando a se expandir com a chegada da linha férrea que a ligava até Recife,

na década de 40, motivada pelo progresso trazido pela indústria algodoeira, e sen-

em 2 de outubro de 1907, Campina viu seu traçado, até então simples, mudar

do a segunda maior produtora mundial de algodão, Campina sofre intervenções

para um desenho radial, com o surgimento de construções importantes, como o

que a tornam mais amigável aos automóveis. Com isso, vias são abertas e alarga-

primeiro edifício dos Correios, o Paço Municipal e da primeira Estação Ferroviária.

das, implantam-se avenidas e concentram-se os edifícios da administração pública na área próxima à via principal da cidade, a Avenida Floriano Peixoto, via que
permanece sendo o principal eixo de mobilidade da cidade até hoje.
Em contrapartida, muitas edificações até então importantes para a cidade são
demolidas, novamente, em prol desta marcha modernizante, como foi o caso da
primeira Igreja do Rosário, e de mais de uma centena de residências próximas às
vias que passaram por prolongamentos, na própria Floriano Peixoto. Conforme
o tempo passa, mais edifícios sucumbem ao crescimento da cidade, como o primeiro edifício dos Correios, e também a praça adjunta, nos anos 50.
Décadas depois, após o mesmo fenômeno que associa progresso com destruição
se repetir várias e várias vezes, modificando profundamente o desenho urbano
campinense, o governo municipal atenta-se para a questão preservacionista do
patrimônio municipal e autoriza, somente em outubro de 1997, a criação do Con-

Figura 1: Espacialização da cidade de Campina Grande, na Paraíba e no Brasil. Fonte:
fotomontagem de Igor Michel.

Este primeiro período de desenvolvimento urbano lançou as bases para a Campina Grande que passaria a exercer sua influência não somente em toda a região
do Planalto da Borborema, como também em âmbito estadual. Reconhecida
como um pólo de progresso, civilidade e de modernidade, Campina ultrapassa demograficamente, ainda nos anos 20, segundo dados do IBGE, a própria capital do
estado, João Pessoa, mantendo este título até a década de 60. Ainda nesta época,
Campina passa por mudanças estruturais que, como sempre, são justificadas por
iniciativas higienistas e/ou modernizantes.
As reformas da década de 20 melhoram aspectos relacionados ao bem estar co-

selho do Patrimônio Cultural de Campina Grande, para que só então se formule
uma política que procure preservar não só o patrimônio material campinense,
como também o imaterial, já que a cidade é mundialmente conhecida por suas
festividades juninas.
Entre 1999 e 2004, foi criada e ampliada a Zona Especial de Preservação 1, que
passou a proteger, de intervenções na volumetria, fachadas, coberta e formas em
geral, as edificações, sobretudo em Art Déco, de um recorte do centro da cidade.
É inegável notar a insuficiência desta zona de proteção para os patrimônios que
se encontram fora do recorte delimitado pelo Poder Público, como também para
a proteção de exemplares arquitetônicos mais recentes, como residências modernas, que são demolidas, sem muita dificuldade, por não estarem neste perímetro
especial.

mum, como arborização, salubridade em geral, esgotamento e pavimentação. Já
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O OBJETO
O principal objeto de estudo deste artigo está na realização de uma análise arquitetônica e urbanística, com foco patrimonial, da relação existente entre arquitetura, cidade e fotografia, através do vasto acervo de documentos, fotos, livros e
sobretudo postais do Sr. Sérgio Ricardo Marcelino de Oliveira, guardião incansável
de uma parcela bastante significativa da história de Campina Grande.
Figura fundamental para o desenvolvimento desta investigação e interessado desde pequeno na arte de colecionar relíquias dedicou-se, e ainda dedica boa parte
de sua vida a resguardar estes retalhos históricos. Não só guardou documentos
oficiais, como também deu-se ao trabalho de fotografar e construir sua versão
própria da história de como viu Campina Grande mudar ao passar dos anos.
Porém, para o desenvolvimento deste artigo foram escolhidos, num recorte mais
amplo de dez cartões postais, três para serem analisados mais a fundo. É importante lembrar que este artigo deriva-se de uma pesquisa mais extensa, que resultará em um futuro Trabalho de Conclusão de Curso do próprio autor deste artigo,
que explicará de forma mais rica e ilustrativa os resultados da pesquisa realizada.
Escolheu-se a época entre os anos de 1950 a 1960 por ser uma década em que
os postais se reproduziam em profusão na cidade, tanto na produção fotográfica
que fomentava a fabricação dos mesmos, como na comercialização e troca destes
postais. No período escolhido, Campina Grande passava por mais uma fase de
modernização urbana, onde a imagem da cidade cosmopolita, pujante e promissora necessitava de exaltação e divulgação. QUEIROZ (2016) define bem a imagem
Figura 2: Mapa de localização do Centro Histórico da cidade de Campina Grande. Fonte: IPHAEP.

Hoje, Campina Grande permanece sendo referência de progresso e dinamismo
industrial e comercial na região em que está inserida, exercendo forte influência
no PIB do estado, e sendo conhecida como um terreno frutífero para investimentos econômicos, oportunidades na área da educação e tecnologia, como também

“vendida” pela cidade:
“Cidade “à São Paulada”, cosmopolita, metrópole sertaneja de tantos
ritmos, dinheiro, comércio e indústrias. Todos esses títulos tinham
como objetivo não uma equiparação física, econômica ou de vidas
social e cultural entre Campina Grande e as maiores cidades do país,
algo impensável frente a sua reduzida escala urbana. Na verdade,

detentora do título de cidade com o Maior São João do Mundo, até os dias de hoje.
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essa tentativa de imprimir um ritmo frenético a seu cotidiano, pelo
menos nas páginas dos jornais, tinha como principal intuito estabelecer
pontos de identificação, fragmentos, entre as experiências modernas
vividas no município paraibano (...) mesmo que incipientes, e as que
estavam sendo experimentadas nas áreas urbanas em processo de
metropolização, como São Paulo. (QUEIROZ, 2016, p. 35)
Nesta época, foram inaugurados alguns dos primeiros edifícios verticais de Campina Grande, como o Edifício Lucas (1963), e o Palomo (1962) por exemplo, e que
serão ilustrados durante a análise dos postais. O surgimento de torres verticalizadas em Campina Grande corrobora o fato de que a cidade externava uma imagem
progressista, de vanguarda, à frente de seu tempo. Esta mensagem foi reforçada
ao longo da análise de todos os postais. A maioria dos postais encontrados giram
em torno da produção de duas editoras: Cluposil e Edicard. A primeira ainda possui sede em Campina Grande, no Bairro de Santa Rosa, e a segunda não teve, até
o momento, informações relevantes sobre a sua história.

AS ANÁLISES
Antes de começarmos a discorrer sobre a análise dos postais, é importante levantar uma importante provocação: a fotografia é um elemento fortemente passível
de interpretação, e não apenas uma figura portadora de verdade absoluta sobre
aquilo que foi fotografado. Muito provavelmente os fotógrafos que captaram as
imagens destes postais na época replicaram, mesmo que de forma inconsciente,
modelos de imagem que fortalecem a mensagem dinâmica e moderna de progresso que a cidade precisava difundir ao mundo. Portanto, até a simples escolha
do local a ser fotografado não deve ter sido feita de forma aleatória. Arranjos certamente foram feitos para que a imagem fosse o mais “limpa” de mazelas sociais,
ângulos desfavoráveis e qualquer coisa do tipo.
Quando a intenção fotográfica era de promover uma certa imagem de cidade, não
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por completo, e nem existem indícios de que isto deixe de ocorrer a médio prazo,
pelo menos, já que esta abordagem fotográfica parece ainda alcançar o objetivo
de “vender” uma certa paisagem. Embora as fotografias contemporâneas abracem temáticas mais próximas da realidade comum à maioria dos cidadãos, ainda
assim, é perceptível a intenção de se representar uma cidade pouco acessível e
democrática, de fato, a todos.
Derivando um pouco mais o raciocínio levantado até aqui, surge outra questão
importante a ser levantada: a relação entre fotografia e história. Acredita-se que a
primeira sempre conta como a segunda ocorreu, mas o processo inverso também
ocorre. Como mencionado anteriormente, a história moldou, e ainda molda, os olhares fotográficos. Enquadramentos, distribuição de planos e os motivos fotográficos em si se deram num contexto histórico e social que carregaram aquele postal
com significado. Portanto, podemos afirmar, com certa segurança, que nenhuma
fotografia é uma representação fiel do real, e sim uma interpretação, influenciada por condicionantes temporais, sociais e também particulares, por parte do fotógrafo, do objeto fotografado. Com isso em mente, prossigamos à análise.
Os critérios escolhidos para a análise dos cartões-postais foram baseados numa
fusão de metodologias de análise de imagens que mesclam abordagens arquitetônicas, urbanísticas e fotográficas em si, buscando um parâmetro que ilustrasse a riqueza de valores que uma única imagem pode carregar, ao mesmo
tempo em que possibilitasse uma comparação com um presente, de modo que o
contraste entre os dois momentos fosse claro o bastante para se estabelecerem
constrastes nítidos entre as duas imagens. Portanto, o local, a data – geralmente
aproximada - a descrição geral do quadro fotografado, a análise da composição
fotográfica, a análise arquitetônica e urbanística e por fim o estado atual dos objetos abarcam informações mais que suficientes para conclusões importantes que
satisfazem a intenção da pesquisa de denunciar o estado atual de conservação do
patrimônio construído campinense.

se fotografava o pobre, o feio, nem aquilo que estava fora dos “padrões estéticos
correntes”. Até hoje, este tipo de comportamento ainda não foi descontinuado
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Após observar este fato, procurou-se escolher postais com imagens mais panorâmicas, com vistas mais abertas, afim de se exibir a maior quantidade de informação
possível para o embasamento deste artigo, e para acentuar os constrastes encontrados na paisagem. Com isso, escolheram-se três imagens que foram capturadas
em lugares e épocas próximas, para que as mudanças trazidas com a contemporaneidade pudessem ser melhor comparadas. Na Figura 4, a seguir, estão os
postais escolhidos e suas respectivas imagens atuais. Lançou-se mão do recurso
de fotomontagem, facilitando, assim, as comparações a serem feitas.

Figura 3: Localização e posicionamento do fotógrafo para réplica dos postais. Fonte:
fotomontagem de Igor Michel baseado em mapa do Google Earth.

Foram escolhidos apenas postais que estão inseridos no centro de Campina
Grande (Figura 3) pela escassez – e quase inexistência - de imagens fora desta
região. Este fato já nos leva a crer que poucos olhos se voltavam para fora do atual
centro histórico da cidade, e que os fotógrafos provavelmente teriam mais problemas em produzir imagens, digamos, “satisfatórias”, caso saíssem deste polígono.
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Figura 3: Fotomontagem com os postais de época e as fotos feitas na atualidade. Fonte: Igor
Michel.
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Observando superficialmente, as diferenças entre os postais e as fotografias ti-

onde grandes nomes da música popular brasileira, como Cauby Peixoto e Dalva

radas recentemente podem até não ser claras, mas um olhar mais atento revela

de Oliveira, já se apresentaram. A última tentativa de intervenção neste patrimô-

uma verdade muito mais contundente. Pouca coisa, nos três casos levantados,

nio esbarrou na legislação e falhou em seu objetivo.

permanece igual. É natural e aceitável que o tecido urbano passe por modificações
que o façam ser dinâmico e correspondente às demandas contemporâneas, mas

No segundo caso estudado neste artigo, vemos a Rua Maciel Pinheiro, principal

quando ocorre um desequilíbrio das forças motoras que formam a cidade, algum

rua comercial da cidade. Temos, o moderno Edifício Palomo, mais uma das pri-

aspecto primordial da qualidade de vida urbana tende a ser afetado.

meiras torres modernas da cidade projetadas pelo arquiteto Hugo Marques em
1962, ao fundo, acompanhado de várias edificações mais térreas, em Art Déco,

No primeiro cartão, temos uma visada da Praça da Bandeira e da Rua Marquês

hierarquizando o caminho visual que fazemos ao estabelecer uma leitura pela

do Herval, uma das principais vias da cidade, tendo como ponto de partida o Ed-

imagem.

ifício Lucas, construído em 1963. Vê-se, na primeira imagem, capturada no fim dos
anos 70, o Cine Capitólio, inaugurado em 1934, e que na época ainda funcionava,

Na foto atual, vemos descaracterizações seguidas que mutilaram todo o conjunto:

o Açude Velho, e o recém-inaugurado Condomínio Empresarial Metroshop, umas

no caso do Palomo, notamos um revestimento totalmente novo na fachada, que

das edificações verticalizadas mais conhecidas da cidade até os dias de hoje. É

muda por completo a leitura da proposta visual do arquiteto, e podemos notar

importante ressaltar a paisagem ainda intocada no entorno do Açude Velho, no

novamente a ausência do pavimento de cobertura vazado, substituído por mais

postal de época.

um pavimento fechado. Nas edificações térreas, se pode dizer que praticamente
nenhuma das fachadas permaneceu intacta. Seja através da adição de novos vol-

Na imagem correspondente ao momento atual, muito do que se vê no primeiro

umes ou esquadrias, como também a colocação de mais elementos parasitários,

postal, ainda está de pé, mas as mudanças são facilmente notadas pelo número

como aparelhos condicionadores de ar nas fachadas, temos uma leitura visual

elevado de edificações verticalizadas que despontaram no entorno do Açude Vel-

totalmente distinta da original, encontrada no postal.

ho, por exemplo. Fruto de especulação imobiliária na área, o entorno do Açude
foi tomado por torres residenciais de alto padrão, obras que foram fortemente

No terceiro postal, vemos novamente o edifício Lucas, ponto de partida da captura

criticadas por grande parcela da cidade, por alterar o “skyline” da cidade, uma

do primeiro cartão-postal, dialogando com um elemento visual que lembra uma

das principais paisagens classificadas como cartões-postais da cidade, de maneira

torre estilizada com relógio nas imediações da Praça da Bandeira, na mesma Rua

irreversível.

Marquês do Herval. A ausência da mesma torre na segunda imagem é no mínimo
chocante, e como pode se presumir, foi derrubada afim de se aumentar a largura

Outra mudança entre as duas imagens, embora mais sutil no conjunto, e de mui-

da faixa para automóveis na área, indicativo da importância que a cidade dá à

to mais força no detalhe, é a personificação do descaso para com o patrimônio

demanda automotiva em contraponto ao respeito inexistente para com o pat-

histórico campinense, na imagem do Cine Capitólio, em ruínas: sua coberta des-

rimônio público.

abou há muito tempo, restando apenas a caixa mural, termo conhecido entre os
estudiosos da temática patrimonial para se referir à fachada de um edifício. Não

É interessante estabelecer uma relação entre o primeiro e o terceiro postal. Am-

existem perspectivas otimistas de alguma política de salvaguarda para o edifício

bos emolduram o mesmo lugar em épocas diferentes, embora não muito distantes no tempo uma da outra, e ainda assim, notam-se diferenças substanciais entre
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as imagens. De uma forma ou de outra, a desvantagem recai sobre a cidade, que

da sociedade campinense, se não na materialidade de seu patrimônio construído?

perde cada vez mais seus referenciais imagéticos.

Qual é a herança que as próximas gerações de Campina terão sobre sua cidade
se a cultura da destruição, pregada por um certo ideal de “progresso”, continua a

Como ficou claro na breve análise dos três postais, as formas de descaracterização

desfigurar a história concreta da cidade?

são similares: vão desde a aplicação de novos elementos estéticos, para “adequar”
os edifícios aos novos usos propostos, em grande parte o uso comercial, como

Até que ponto os avanços modernizantes devem ser aceitos por uma sociedade,

também a presença inconveniente de elementos parasitários que dão suporte às

quando o preço que se paga por eles resulta no apagamento, nem sempre si-

novas atividades nos prédios.

lencioso, mas sempre constante, do que deveria ser símbolo de orgulho de um

CONCLUSÕES

passado bem sucedido de sua própria cidade? Seriam mesmo a modernidade e
o progresso, os culpados por tamanha destruição? A quem mais interessaria o
destroçamento desta arquitetura histórica?

Como podemos ver nas imagens acima, todos os postais foram retirados do local
chamado “centro histórico” campinense, zona tombada e, em teoria, protegida

É mais do que urgente que se tomem atitudes combativas e paliativas que de-

por órgãos de preservação do patrimônio, como o IPHAN (Instituto do Patrimô-

sacelerem tantas descaracterizações do patrimônio construído campinense, e que

nio Histórico e Artístico Nacional) e o IPHAEP (Instituto do Patrimônio Histórico e

a população desassocie a imagem de cidade que cresce da cidade que se canibali-

Artístico da Paraíba). Retomando a quantidade de descaracterizações vistas, fica

za para progredir. A sustentabilidade urbana é uma das maiores tendências do sé-

muito mais que clara a falha, para não se dizer a ausência completa, de uma vig-

culo XXI para se alcançar uma boa qualidade de vida urbana, e um desenvolvimen-

ilância e fiscalização que sejam mais eficientes no combate deste tipo de depre-

to urbano sustentável pode sim acontecer respeitando-se o patrimônio. Campina

dação arquitetônica velada, representada pela infinidade de outdoors, placas

Grande, que sempre foi conhecida pelo seu pioneirismo e por suas ações de van-

comerciais e condicionadores de ar, fixadas nas fachadas históricas sem o menor

guarda em diversos momentos da história, poderia aprender esta lição, antes que

critério ou sensibilidade.

sobrem apenas fotografias antigas do que um dia, ela já foi.

Passado o triste choque imediato, surgem questões mais profundas e inquietantes.
Algumas destas perguntas surgiram ao longo da pesquisa desenvolvida para este
artigo, e poderão ser respondidas com o aprofundamento da investigação, no futuro Trabalho de Conclusão do Curso do autor. Algumas das perguntas servem de
instrumento de provocação endereçados diretamente à sociedade campinense,
principal interessada na discussão destas mesmas questões.
Ao comparar estas imagens com quase 50 anos de diferença, podemos perguntar
aos campinenses, que veem estas descaracterizações acontecerem desde sempre: onde mais estariam resguardados com segurança os valores e as memórias
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RESUMO
O artigo “Pedregulho, trajetória e restauro: contribuições para o debate sobre o
patrimônio habitado” aborda o percurso histórico do Conjunto Residencial Prefeito
Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro, tratando brevemente dos seus processos de
concepção, execução, ocupação, reconhecimento patrimonial, degradação e restauro,
visando colocar em perspectiva algumas questões fundamentais e intrigantes deste
último processo. Partindo de bibliografia específica sobre o tema, com destaque
ao artigo “A Restauração do Conjunto Residencial do Pedregulho: trajetória da
arquitetura moderna e o desafio contemporâneo” e ao livro “Blocos de memórias:
habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural” de Flávia Brito do
Nascimento e ao livro “Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil”
organizado por Alfredo Britto, o texto promove a reflexão especialmente sobre dois
aspectos da restauração: o papel do sujeito/habitante e a multiplicidade de soluções
adotadas no processo de intervenção sobre o bem. No primeiro enfoque, buscou-se
apresentar e justificar o argumento de que houve uma inversão no modo como o
sujeito/habitante foi considerado na concepção e, posteriormente, na restauração do
Conjunto: no primeiro momento, há elementos que indicam o desejo, por parte dos
arquitetos e urbanistas envolvidos, de moldar o morador de acordo com os preceitos
do modernismo, colocando-o numa posição passiva; no processo de restauro parece
haver a construção de alternativas para incluí-lo como partícipe determinante no
processo de projeto, numa postura mais ativa. Quanto às soluções adotadas na
restauração, o debate é centrado em mostrar que a experiência do Pedregulho é
exemplar ao propor, para um mesmo bem, estratégias conceituais distintas, todas
válidas do ponto de vista do campo disciplinar do restauro, mobilizando elementos
da discussão sobre patrimônio moderno e sobre habitação coletiva como bem
cultural. A ideia do artigo é contribuir para o profícuo debate do patrimônio cultural,
oferecendo uma reflexão acerca do caso do Pedregulho, levando em conta sua
trajetória singular e as particularidades do seu processo de restauro. Além disso,
escolha do objeto se deve à intenção de divulgar esta experiência de intervenção, rica
em diversas perspectivas e tão conveniente ao debate patrimonial, e de estimular
pesquisas e diálogos a seu respeito.
Palavras-chave: Pedregulho; Movimento Moderno; Patrimônio Habitado; Bem
Cultural; Restauração.

1578

1579

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

O Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregul-

aos modelos anteriores de política pública voltada à habitação popular, que con-

ho no campo arquitetônico e apelidado de Minhocão pelos moradores, é um dos

sistiam no “licenciamento e o fornecimento de projetos de casas unifamiliares a

mais marcantes projetos de habitação social moderno construído no Brasil. Exem-

serem construídas nos subúrbios da cidade, conforme já fazia o Departamento de

plo significativo do ideário modernista, o Conjunto começa a ser compreendido

Construções Proletárias” (Nascimento, 2015, p. 39).

como passível de reconhecimento e proteção por seu valor histórico no final dos
anos 1970. A partir de então, foi aos poucos adquirindo seu status de bem cultural,

A proposta apoiava-se no pressuposto de que cabia ao Estado prover todas as

culminando no interessante processo de restauro iniciado em 2002.

“necessidades sociais” do trabalhador (saúde, lazer, moradia, educação), bem
como formá-lo enquanto cidadão. Isso se traduzia em diretrizes projetuais e de

O presente artigo aborda a notável trajetória do conjunto, começando pelo pro-

gestão comuns aos projetos lançados pelo DHP. Os conjuntos deveriam ser próxi-

jeto, passando pelo processo de execução, ocupação, reconhecimento e de-

mos ao trabalho de seus moradores, por isso inseridos no tecido urbano, não em

gradação para, por fim, tratar do restauro e tentar trazer à tona algumas das mui-

suas bordas. Sua autonomia deveria dar-se pela presença combinada de moradia

tas questões levantadas sobre a gestão de um bem cultural habitado. Com isso,

coletiva e serviços básicos, permeados por grandes espaços livres, considerados

pretende-se disseminar essa experiência de restauro, que nos parece conveniente

essenciais para o lazer e o tráfego de pedestres, separado do de veículos. Outra

para o repertório de múltiplas soluções técnicas, conceituais e metodológicas que

característica comum aos projetos é a presença de serviços sociais que visavam

o campo da restauração oferece. Ressaltamos a importância dos trabalhos de

“ensinar a morar”.

Flávia Brito do Nascimento e do livro organizado por Alfredo Britto para a produção deste artigo.

É possível associar o desenho urbano e de edifício do programa de habitação popular lançado pelo DHP aos ideais da chamada arquitetura moderna, e considerar

O Pedregulho - nome dado em alusão a um reservatório de água próximo do

que exemplificam uma das vias que o movimento buscou para responder ao prob-

Conjunto - foi projetado como parte de um plano maior do Departamento de

lema habitacional. Essa associação pode ser feita a partir de um ponto de vista es-

Habitação Popular (DHP) da Prefeitura do Rio de Janeiro, então Distrito Federal.

tético-formal, dos materiais e técnicas construtivas, do programa de necessidades

O órgão, criado em 1946, tinha como atribuição fornecer habitação aos “grupos

e da implantação urbana dos conjuntos, como também pelo próprio envolvimen-

sociais de salários baixos (...) mediante a construção de grupos residenciais para

to do Estado enquanto provedor. As diretrizes do projeto modernista aparecem

aluguel módico” (Rio de Janeiro, 1946, p.6), enfrentando o severo e crescente prob-

eloquentemente exemplificadas nos desenhos de Affonso Eduardo Reidy, arquite-

lema da proliferação de ocupações irregulares no tecido urbano carioca e da pro-

to e parceiro de Portinho, para o Pedregulho, onde buscou criar uma “arquitetura

letarização de sua população na primeira metade do século XX.

adequada às características climáticas locais, compatíveis com o desenvolvimento
tecnológico da indústria da construção, socialmente integradora, plasticamente

Empreendido pela engenheira e urbanista Carmen Portinho, diretora do órgão

bela e bem detalhada” (Britto, 2015, p.60). Outra característica particularmente

a partir de 1948, o supracitado plano era baseado na ideia de construir onze

moderna do projeto era a existência de elementos artísticos variados integrados

unidades de vizinhança autônomas, uma em cada distrito da cidade (apenas

aos edifícios públicos, como os painéis de Anísio Medeiros no centro de saúde e

três foram construídas), indicando um projeto estatal de grande monta. Assim,

na escola, e os de Cândido Portinari, no ginásio, além dos jardins de Burle Marx e

a proposta do DHP buscava enfrentar a questão habitacional contrapondo-se

seu painel também na escola.
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O projeto, concebido pela equipe do DHP, capitaneada por Portinho e Reidy en-

de suas políticas habitacionais. Os métodos de acomodação das populações tam-

tre os anos de 1946 e 1948, previa a construção de uma unidade de vizinhança

bém eram indispensáveis. Os critérios de seleção dos habitantes, que deveriam

autônoma composta de quatro blocos habitacionais (A, B1, B2 e C) com unidades

ser todos funcionários da prefeitura, seguiam à risca a ideia da proximidade em

tipológicas distintas e um conjunto de edifícios de equipamentos cuja intenção era

relação a seus postos de trabalho (o percurso deveria durar menos de meia hora),

formar um complexo de infraestrutura cotidiana, com variado programa de neces-

além de considerar o perfil socioeconômico. O método de ocupação desses blocos

sidades: escola, ginásio, piscina, vestiário, creche, lavanderia coletiva, mercado e

era feito pelo acompanhamento de Carmen Portinho e da equipe de assistentes

centro de saúde. Nas palavras de Reidy em entrevista a Ricardo Ferreira:

sociais do DHP, que garantiam a prática do “ensinar a morar” de maneira moder-

“Nesse grupo de instalações que constituirá um prolongamento da
habitação realizar-se-ão as atividades coletivas de fora-de-casa. Esse
conjunto, compreendendo as habitações e os seus prolongamentos, é a
unidade básica de planejamento da cidade” (Ferreira, 1985, p.14)
Reidy e Portinho colocaram em prática a estratégia de não iniciar as construções
pelo edifício principal (o bloco A), no esforço de garantir a construção de todos os
edifícios previstos. Começou-se, então, pela execução dos dois menores blocos de
habitação (B1 e B2, que somam 56 apartamentos), do mercado e da lavanderia
(que compartilhavam um mesmo edifício), do centro de saúde e dos jardins de Roberto Burle Marx, cujas inaugurações acontecem em 1950. Em seguida, foram construídos os edifícios da escola, ginásio, vestiário e piscina, todos inaugurados em
1951. A construção do bloco A (272 apartamentos), talvez o edifício do Conjunto
que mais o representa e marca a paisagem carioca com sua forma curvilínea, prolonga-se pelos anos 1950. Sua construção inicia-se em 1951, sendo parcialmente
inaugurado em 1958. Todavia, foi ocupado apenas em 1962, depois da extinção do
DHP (Nascimento, 2016, p.314). O bloco C, com 12 pavimentos habitacionais, mais
creche e escola maternal integradas ao térreo, jamais teve as obras iniciadas. As
dificuldades da execução completa do projeto de Reidy e Portinho foram provocadas pela mudança de governo do estado do Rio de Janeiro. Em 1960, o então
governador do Estado da Guanabara exonera Carmen Portinho de seu posto no
DHP, levando à mudança de princípios do Departamento.
A ocupação do Conjunto, iniciada nos anos 1950 pelos blocos B1 e B2, é feita a
partir de critérios de seleção considerados, pelo DHP, essenciais para o sucesso

1582

na, a fim de constituir o sujeito-cidadão previsto pelo modernismo. Foi destinado
à equipe um apartamento mobiliado de maneira “moderna e econômica” (Jean,
1958), com tais fins didáticos. Flávia Brito do Nascimento pontua:
“às assistentes cabia estabelecer o vínculo entre o espaço moderno
construído e seus usuários, ensinando a maneira ‘correta’ de interagir
com suas casas e o entorno. Transformar os moradores em cidadãos
era sua tarefa, cumprida através da educação das famílias no ambiente
domiciliar e também nas áreas coletivas, como escola, jardins, centro de
saúde e centro social” (Nascimento, 2015, p.29).
No caso do bloco A, a ocupação aconteceu de forma diferente, por conta da mudança de gestão do DHP. Na década de 1960, o bloco recebeu moradores removidos da favela do Pinto e outros que tampouco atendiam aos critérios socioeconômicos defendidos por Portinho e sua equipe.
Apesar das adversidades na construção e na ocupação, o Pedregulho foi objeto de
entusiasmo e reconhecimento por parte da literatura especializada em arquitetura, nacional e internacionalmente. Sua divulgação começou antes mesmo do edifício curvo estar finalizado. Principalmente ao longo da década de 1950, há uma
extensa lista de revistas que publicam o Conjunto (Cappello, 2005, p.282-287).
Grandes manuais arquitetônicos, agentes importantes na formação e consolidação da historiografia da arquitetura moderna brasileira, também celebraram
o Pedregulho (Nascimento, 2016, p.311), assim como fizeram vários arquitetos e
críticos de arquitetura, por vezes autores destes mesmos livros: Siegfried Giedion,
enquanto presidente do júri que premiou Reidy pelo projeto na I Bienal Interna-
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cional de Arquitetura de São Paulo, em 1951, relata a consideração do júri sobre o

foi reforçada pela guinada na direção oposta, em termos de política habitacional,

Pedregulho “como um exemplo ao Brasil e como uma audaciosa solução de habi-

que o governo Lacerda introduziu a partir de 1960.

tação (...), esta solução de conjunto constitui um simples exemplo de como toda a
cidade deveria ser formada” (Giedion apud Pinheiro, 2015, p.13); Walter Gropius,

Essas críticas se somariam, a partir de então, às manifestações por parte das

em entrevista mencionada pela revista Módulo em 1955, elogia o Conjunto ao

grandes mídias cariocas sobre a precoce degradação do Conjunto do Pedregulho

descrevê-lo como “precioso e bem concebido do ponto de vista estético, técnico e

(Pinheiro, 2015, p.13). A inversão dos princípios do DHP após a saída de Portinho,

social” (Gropius apud Criticada..., 1955, p.46); o categórico Max Bill, que, em 1953,

Reidy e grande parte da equipe que os acompanhava modifica radicalmente o

depois de sua já declarada rejeição à arquitetura moderna brasileira, vê o Conjun-

posicionamento (conceitual) ocupado pelo Pedregulho nas práticas de produção

to Residencial do Pedregulho como “uma das realizações mais humanas e mais

de habitação social no Brasil. O Conjunto deixa de ser um “exemplo de como toda

avançadas que já tive oportunidade de ver até o presente”, e acrescenta: “podem

a cidade deveria ser formada” (Pinheiro, 2015, p.13), expressão utilizada por Giedi-

se orgulhar de sua realização aqui no Rio e devo felicitar uma comunidade que

on em 1951, e transforma-se em seu exato oposto, o exemplo a não ser seguido.

tem funcionários públicos lutando pelo futuro e o presente. O Pedregulho é um

O governo estadual, responsável pelo Conjunto depois da mudança da capital do

triunfo urbanístico, arquitetural e social” (Bill apud Britto, 2015, p.83); Le Corbusier,

país para Brasília em 1960, não prioriza recursos para sua gestão, manutenção

em 1962, também dá sua posição, declarando “jamais ter tido a oportunidade de

e conservação, então concentrados na urbanização de favelas. Além dessa fraca

realizar uma obra tão completa como essa que os brasileiros realizaram com o

presença do poder público que perdura durante os anos que se seguem, o pro-

Pedregulho” (Corbusier apud Britto, 2015, p.83).

cesso de degradação das áreas privadas e coletivas é facilitado pela transferência
e desmembramento das gestões dos espaços, percurso particular e complexo,

Juntam-se ao processo de reconhecimento internacional manifestações diversas

que denuncia o desinteresse pelo Conjunto. Criado sob administração do Distrito

da imprensa local. Se, por um lado, houve jornais que publicaram matérias ded-

Federal, o Pedregulho migra para a estrutura do Estado da Guanabara à partir de

icadas ao Pedregulho e à proposta do DHP, entrevistando, inclusive, Portinho e

1960; com a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi colocado sob

Reidy[1], uma série de críticas começou já nos anos 1950, atacando a alta complexi-

a administração da Fundação Leão XIII que, em 1978, transferiu o controle das

dade do projeto, os altos custos para sua realização e a demora para a construção.

unidades habitacionais para a Cehab-RJ (Companhia Estadual de Habitação do Rio

Os ideais do DHP eram, portanto, entendidos por alguns grupos da elite carioca

de Janeiro), ficando responsável apenas pelos edifícios da lavanderia, do mercado

como uma solução equivocada para o problema habitacional: produzir uma ar-

e do centro de saúde. A escola, o ginásio, a piscina e os vestiários foram reunidos

quitetura original com alto padrão construtivo e dotar construções populares de

e cercados num complexo educacional gerido pela Secretaria de Educação do Mu-

obras de artistas famosos - os painéis de Anísio Medeiro, Cândido Portinari e Burle

nicípio, e os cuidados com as áreas livres ficaram a cargo de alguns moradores

Marx, além dos jardins deste último - era absolutamente injustificável. Essa ideia

(Britto, 2015, p.116).

[1] Por exemplo: Jornal do Brasil de 12 de maio de 1960 (n. 110, p. 35) cita o conjunto

como modelo a ser seguido para bairros crescentes; Tribuna da Imprensa anuncia
“Conjuntos residenciais, solução ideal para o problema da habitação, no Rio”, em matéria
entrevistando Carmen Portinho (2 de junho de 1952, n. 745, p. 7) e Correio da Manhã
dedica uma série de reportagens a respeito do Conjunto, ao longo dos anos 1950.
1584

Os problemas cotidianos que apareceram ao longo dos anos de ocupação foram
solucionados no nível individual, resultando, muitas vezes, em transformações
agressivas. Uma das mais perceptíveis e pertinentes à exemplificação do complexo percurso de degradação do Pedregulho talvez seja a troca das janelas orig-
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inais da fachada curva de 260m do bloco A. A substituição da lavandeira individ-

quitetos do Brasil (IAB) pede ao Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

ual nos apartamentos, um hábito na cultura brasileira, por um edifício separado

Nacional) e ao DGPC (Departamento Geral de Patrimônio Cultural da Prefeitura

destinado a uma lavanderia coletiva mecanizada (algo ainda inexistente no Brasil),

do Rio de Janeiro) o tombamento do Pedregulho por seu significado para a políti-

com a justificativa de favorecer a rentabilidade e viabilidade do Conjunto, não foi

ca habitacional brasileira. O DGPC, em 1986, concede a proteção legal, diferente-

bem assimilada pelos habitantes. Estes recorreram a instalação de lavanderias

mente do Iphan. Todavia, os relatórios do órgão nacional, que deu continuidade

improvisadas em seus apartamentos. A estrutura das lajes e as redes hidráulicas

ao processo apenas em 1997 (IPHAN apud Nascimento, 2017, p.153), são enfáti-

acabaram sobrecarregadas, gerando inúmeros casos de infiltração e vazamentos.

cos quanto à necessidade de medidas de recuperação, assim como o parecer de

Além disso, as roupas lavadas eram regularmente penduradas em varais fixados

tombamento (pelo DGPC) do conselheiro Alfredo Britto, de 1984, que acrescenta

nas esquadrias de madeira da fachada, fato que acelerou seu processo de de-

que a restauração deveria ocorrer de maneira articulada com os moradores (Na-

gradação devido à umidade constante e ao excesso de peso. Os habitantes tam-

scimento, 2017, p.152).

bém se queixavam que as janelas originais, que permitiam ventilação constante
por pequenas aberturas fixas nas partes superior e inferior, provocavam barulhos

As iniciativas para recuperação, na nossa opinião, passam por uma virada nos

durante os vendavais, e a ventilação ininterrupta causava desconforto térmico.

anos 2000. Até então, o Pedregulho tinha sido objeto de algumas reformas, porém

Esses fatores, entre outros, levaram à troca dessas peças, feita frequentemente

de maneira pontual e em escala menor do que os problemas demandavam, in-

a partir de iniciativas particulares, sem respeitar os aspectos estético-formais e

clusive por conta da fragmentação da tutela dos edifícios e dos espaços livres.

materiais do projeto de Reidy, descaracterizando-o. Nos anos 2000, momento em

Em 2000, ocorre mais uma dessas intervenções pouco criteriosas, e a obra aca-

que a situação do Conjunto volta à pauta nos círculos especializados, verifica-se

ba embargada, após interposição de Alfredo Britto. Simultaneamente, o debate

que aproximadamente 97% das esquadrias originais haviam sido trocadas por

sobre a necessidade de um projeto de restauro coordenado, criterioso e sério é

outras de diversos tipos, dado obtido a partir do livro de Alfredo Britto (2015).

reaquecido, tendo em vista a importância do Pedregulho enquanto bem cultural e
seu avançado grau de degradação.

A relação contrastante entre a monumentalidade e o processo de degradação chamou a atenção não apenas da mídia, mas também dos órgãos de patrimônio. Já

A quantidade de solicitações para sua recuperação aumentou, assim como a re-

a partir da década de 1970, algumas iniciativas se voltaram para o Pedregulho,

percussão que tiveram: o Conjunto foi objeto de trabalhos acadêmicos, filmes e

manifestando, em todos os casos citados a seguir, preocupação com a integridade

matérias jornalísticas. Em 2002, foi formado o Conselho Curador Pró-restauração

e estado de conservação do conjunto, sugerindo a tomada de medidas no senti-

do Conjunto, com objetivo de reunir informações das mais diversas ordens (cen-

do de recuperação. O Inventário dos bens imóveis e de interesse histórico e artístico

sitárias, históricas e jurídicas); desenvolver planos e ações para viabilizar (financei-

do Estado do Rio de Janeiro, de 1977, criado pelo Inepac (Instituto Estadual do

ra e projetualmente) o restauro e a regularização fundiária do Conjunto e divulgar

Patrimônio Cultural), inclui o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes e,

sua importância, angariando apoio para concretização das metas (Conselho...,

embora não resulte em proteção legal, sua inscrição nesse inventário demons-

sem data). É importante salientar a composição do grupo, extremamente plural,

tra interesse em seus aspectos históricos e culturais, propondo tombamento e

visando combater os problemas da fragmentação da tutela dos espaços e a mul-

restauração, ao mesmo tempo em que reconhece as dificuldades de gerenciar

tiplicidade de atores envolvidos, concretizando a ideia elaborada na década de

o bem (Inepac, 1977 apud Nascimento, 2016, p.320). Em 1982, o Instituto de Ar-

1980 na mobilização de Alfredo Britto para o tombamento do Conjunto. São mem-
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bros: Cehab-RJ, Iphan, Inepac, DGPC, Fundação Leão XIII, Associação de Moradores

É de especial pertinência para o presente trabalho o papel que os moradores as-

do Conjunto Residencial do Pedregulho (AMA Pedregulho), Superintendência do

sumiram, em diversos aspectos, ao longo do processo de restauro do Pedregulho.

Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ) e Alfredo Britto.

O bloco A não foi esvaziado nem interditado durante as obras, de forma que a
convivência entre morar e restaurar era praticamente compulsória. A participação

A partir de 2004, as iniciativas de restauração tomaram uma abrangência que o

se deu nas diretrizes do restauro, nas práticas realizadas em obra e nas tomadas

Pedregulho não havia visto antes: os levantamentos e projetos foram feitos na

de decisão do projeto. Foi possível, por exemplo, que moradores do Conjunto que

totalidade dos edifícios do Conjunto, de maneira planejada e coordenada, re-

trabalhassem com construção civil fossem contratados pela obra (Nascimento,

sultando na elaboração de um Plano Estratégico, entregue em 2004 pelo escritório

2017, p.159). O canteiro de obras responsável pela restauração dos brises de ma-

GAP (selecionado por licitação)[2], que dividia a intervenção em etapas. As obras

deira foi instalado no pavimento intermediário do bloco A, reforçando o contato

começaram pelos reparos mais urgentes do bloco A, de 2010 a 2011, após licitação

próximo e cotidiano dos habitantes com as minúcias do processo de restauro.

do escritório que realizaria os projetos (Pontual Arquitetura, com coordenação de
Alfredo Britto) e da empresa que realizaria as obras (Concrejato Serviços Técnicos

Além disso, a participação de uma assistente social (Nascimento, 2017, p.163) é

de Engenharia), envolvendo recuperação estrutural das colunas do pavimento in-

um fato que merece destaque. Realizando a mediação entre moradores e as in-

termediário e das redes de água e esgoto, por exemplo; o orçamento era de R$ 12

stâncias responsáveis pelas obras e projetos, a existência de uma equipe dessa

milhões (Secretaria…, 2013).

natureza indica a importância da comunidade para o processo. O fato de a Associação de Moradores ter assumido papel de consultores da obra, além da sua pre-

A segunda fase, iniciada em 2013, foi a última concluída, em 2015, orçada em R$

sença no Conselho Curador, vai no mesmo sentido. As demandas dos habitantes

34 milhões (Secretaria…, 2013). Consistia nas intervenções que mais alteraram o

foram coletadas desde o início, já aparecendo manifestas no Plano Estratégico de

estado do bloco A em termos de apreensão visual: a troca das janelas da facha-

2004.

da oeste; a recuperação dos cobogós e pisos dos corredores, dos brises e pisos
do pavimento intermediário e dos revestimentos das empenas norte e sul, entre

Na interface entre o projeto de restauração e as demandas cotidianas de pes-

outras intervenções menores, também relevantes. A terceira etapa não tem pre-

soas que convivem com o edifício, surgem algumas decisões projetuais inespera-

visão de implementação por falta de verbas do estado. A fase “prevê a execução

das e intrigantes. Em algumas situações, como o dos brises, dos cobogós e dos

do paisagismo projetado por Burle Marx, a adaptação das instalações da antiga

pisos, parecem ter predominado outras contingências que não as demandas dos

lavanderia para abrigar uma creche, a transformação do posto de saúde em uma

moradores. No caso dos pisos, por exemplo, a questão financeira configurou uma

unidade de ‘saúde para a família’ e a horta comunitária” (Marchetto, 2017, p.87).

premissa determinante. As peças faltantes ou danificadas foram substituídas por
outras semelhantes, mas de linhas de produção diferentes da original, já desativada, uma vez que a produção de peças novas sob medida seria financeiramente
inviável. Os fechamentos de cobogós, quando danificados, foram completados

Flávia Brito do Nascimento informa, em sua tese de doutorado, que, por problemas
administrativos, a avaliação do bloco A começou em 2004, mas só teve continuidade
em 2009. Também relata que o trabalho do GAP foi encerrado sob alegação de corte de
gastos, sendo feita nova licitação para os projetos em 2010.
[2]
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trecho da fachada, recompondo o que faltava com peças semelhantes, já que a

do conjunto enquanto unidade coesa é uma das premissas da restauração, tendo

indústria atual ainda as produz.

sido a intervenção dividida em etapas apenas para viabilizar a execução. O terceiro dos critérios estabelecidos no Plano Estratégico - Projeto de Recuperação do

No entanto, as portas de entrada dos apartamentos e as janelas da fachada oeste

Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes/Pedregulho (2004) pelo GAP é:

tiveram as demandas e queixas dos moradores como agente mais determinante

“todos os edifícios do conjunto serão alvo de atenção, não se priorizando um em

nas negociações. As portas designadas no projeto eram marrons e dotadas de

detrimento de outro, preservando-se deste modo, a intenção original de conjunto”

visor com fechamento manual. Ao longo dos anos, o modelo e as cores foram

(GAP, 2004 apud Britto, 2015, p.99).

sendo alterados pelos moradores. No restauro, optou-se por recuperar a cor e a
tipologia das portas, unificando-as. No entanto, o visor similar ao original não foi

O modo como a comunidade participou do projeto é, também, digno de nota, e

incluído, sob alegações, por parte dos moradores, de ser inseguro, sendo subs-

permite enunciar algumas reflexões que mereceriam estudos mais aprofundados,

tituído por olho mágico. O caso das janelas é similar. Como foi mencionado, a

portanto, estando aqui apresentadas como hipóteses. O diálogo entre especialista

fachada oeste do edifício estava completamente descaracterizada devido à troca

e habitante, finalmente posto em prática, no processo de concepção de soluções

das peças da esquadria original - de madeira pintada de azul - por outras que as-

de restauração do edifício de habitação moderno com valor patrimonial permite

segurassem o conforto térmico, o silêncio durante vendavais e que facilitassem o

refletirmos sobre dois possíveis desdobramentos pertinentes à preservação do

acesso ao lado de fora do edifício para estender roupas. Era premissa do restauro

bem. Em primeiro lugar, a compreensão das dinâmicas cotidianas do uso do ed-

recuperar a fachada de maneira condizente com aquela executada a partir do de-

ifício, decorrente da aproximação com os moradores, e sua incorporação nas

senho de Reidy, e as negociações entre essa diretriz e as demandas dos usuários

soluções de restauro podem evitar a degradação motivada pelas adaptações, pe-

produziram um desenho de janela semelhante ao original, da mesma cor, mas

las transformações ou pelos desgastes cotidianos, confirmada, no caso do Pedreg-

em alumínio e sem a ventilação fixa inferior. Também é significativa a introdução

ulho, pela sua trajetória histórica. Mesmo sabendo que evitar degradações futuras

de um volume capaz de acolher e camuflar os aparelhos de ar condicionado, que

não deve ser a única justificativa para o processo de restauro, a adequação ao uso

foram tornando-se frequentes nos apartamentos e configurando um ruído na lei-

contemporâneo feita de maneira diligente como foi feito no caso em questão, pode

tura da fachada.

contribuir para uma sobrevida onde seja possível preservar de maneira menos
interventiva e mais conservativa. Em segundo lugar - e reforçamos a necessidade

Com essa parcial apresentação de como o projeto de restauro do Pedregulho foi

de confirmar uma hipótese dessa natureza -, o envolvimento dos habitantes no

delineado, ficam algumas questões que merecem ser levantadas. Nota-se que

processo pode estimular a apropriação do bem cultural habitado por parte deles

o Plano Estratégico de 2004 tomou uma direção contrária à ideia de Portinho e

como um bem coletivo em sentido mais amplo, e não apenas comunitário ou con-

Reidy de começar as obras pelos edifícios atribuídos à infraestrutura cotidiana.

dominial. A trajetória do Pedregulho mostra que grande parte do seu processo

Começando pelo bloco A e colocando os edifícios da lavanderia e do posto de

de degradação é fruto da ausência do Estado, do desmembramento da gestão

saúde na terceira fase, a decisão, embora pautada na urgência de recuperar o ed-

e da individualização das intervenções. Nesse contexto, prevaleceu, em alguma

ifício habitado, pode ter a consequência prevista nos anos 1940: que os trabalhos

medida, uma visão de propriedade privada em relação aos apartamentos. Ao ser

sejam encerrados após as obras do edifício mais monumental, como a interrupção

encarado com bem cultural de amplo alcance coletivo, significativo exemplo da

atual parece sugerir. Esse seria um efeito extremamente indesejável: o tratamento

política habitacional brasileira dos anos 1940 e 1950, tais estratégias podem ser
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alteradas, contribuindo para o processo de preservação do bem cultural habitado.

mais perigoso princípio de ‘autenticidade conceitual’”, de acordo com o qual “a

Isso não quer dizer que a participação da população residente na restauração seja

intervenção deveria recuperar integralmente, reconduzindo o objeto ao seu esta-

justificativa para destinar a conservação desse bem cultural apenas a seus mora-

do figurativo original” (Salvo, 2007, p.142). Essa flexibilização pode ser observada

dores, no entanto, contribui para a conscientização dos usuários cotidianos sobre

tanto na questão dos materiais quanto na questão estético-formal, em razão da

seus direitos e deveres em relação ao patrimônio. Cabe aqui a ressalva de que não

adaptação do desenho às necessidades contemporâneas e da mudança de mate-

é possível negligenciar as críticas teóricas, técnicas e científicas sobre os resulta-

rial justificada pelas questões de durabilidade e manutenção. O caso dos brises,

dos do restauro do Pedregulho. Nosso objetivo é explicitar que, do nosso ponto

na outra extremidade dos conceitos patrimoniais sobre autenticidade, põe em

de vista, tais críticas devem ser feitas levando em consideração a participação que

prática a recuperação das peças originais. Ambas as soluções, distantes concei-

o usuário teve no processo.

tualmente porém igualmente legítimas, são fruto da situação em que se encontravam as janelas e os brises do edifício, e mostram que ao campo do restauro

Ator essencial na vivência cotidiana do bem, no seu reconhecimento e manutenção,

cabem diversas soluções, dependendo dos elementos e as singularidades que

o sujeito habitante foi essencial ao processo de restauro, assim como os especial-

apresentam.

istas da área. Se, nos anos 1940 e 1950, o projeto moderno previa para o habitante
um papel passivo, como sujeito transformado pelo modo de viver moderno e pe-

Do nosso ponto de vista e dispondo das informações às quais tivemos acesso,

los ensinamentos das assistentes sociais, na restauração dos anos 2000 e 2010

a restauração, do modo como foi feita até o momento, traz importantes con-

parece haver uma inversão, diante da qual é possível observar no habitante uma

tribuições metodológicas ao campo do patrimônio cultural. A criação de um Con-

figura ativa. A transformação na atribuição das assistentes sociais - de pedagógica

selho Curador plural e próximo do projeto, a presença ativa dos moradores, as

a mediadora - corrobora essa ideia.

estratégias de registro e divulgação do processo, a valorização do bem cultural,
assim como a alta qualidade das intervenções realizadas são elementos que re-

O Pedregulho foi tratado como bem cultural, e não como objeto isolado, de forma

forçam a validade dessa experiência de restauro. No entanto, novos desafios se

que as particularidades de um patrimônio habitado deram o tom de muitas das

colocam no horizonte: a questão fundiária (em processo de regularização, mas

intervenções de restauro, tonificando os desafios intrínsecos do campo disciplinar

ainda incerta devido a um desconcerto entre a posse do terreno - da União - e a

e compelindo o projeto a buscar soluções intrigantes, além de apresentar grande

dos apartamentos - da Cehab-RJ); a possibilidade latente de iniciar-se um processo

variedade nas formas de abordar conceitualmente as intervenções. Tais fatos tor-

de gentrificação no Conjunto, historicamente destinado e ocupado por população

nam o Conjunto um ambiente de experimentação dentro do espectro da legitim-

de baixa renda; os impasses que as construções improvisadas, como garagens,

idade do campo do restauro, confirmação dada pelo beneplácito dos órgãos de

colocam, gerando atritos e indecisões no projeto; a efetivação da terceira etapa

preservação que acompanharam a obra.

e a escolha do programa para os edifícios da lavanderia/mercado e do centro de

Essa variedade de soluções encontradas é exemplificada pelo caso das janelas e
o dos brises. No primeiro, as questões de autenticidade foram flexibilizadas, sem

saúde. A gestão de um bem cuja tutela ainda encontra-se pulverizada também é
uma questão, diretamente ligada à preservação e à manutenção do Pedregulho.

incorrer, no entanto, no “abandono do respeito pela autenticidade material e [na]

Por fim, vale dizer que este trabalho não se pretende final nem absoluto, e que

adoção de um aleatório conceito de ‘autenticidade da imagem’ - ou de um ainda

seu objetivo é evidenciar que o Conjunto pode ser entendido como representa-
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tivo de muitos processos ao longo de sua história: pela singularidade do projeto
(arquitetônico, urbanístico e social) nos anos 1940, pela velocidade e intensidade
tanto do reconhecimento quanto da degradação e por ser uma experiência de
restauro rara, senão inédita.
Esperamos que as propostas de restauro empregadas, apresentadas neste artigo,
sirvam como força motriz de análises e críticas que reconheçam que o beneplácito dos órgãos patrimoniais não significa a consagração absoluta do bem nem do
processo de restauro. Do nosso ponto de vista, essa experiência pode ser ponto
de partida para discussões capazes de contribuir para o debate do patrimônio
habitado.
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RESUMO
A Conservação preventiva é uma filosofia proativa e tem como objetivo garantir
a longevidade do patrimônio cultural, contemplando a adoção de medidas para
mitigar riscos potenciais que constituam causas de deterioração futura. O sucesso da
abordagem preventiva depende do exame informado do contexto do bem cultural, o
que envolve observação, inspeção, monitoramento e documentação, com o emprego
de técnicas mais ou menos avançadas em função da especificidade da situação.
O Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, fundado em 1930, é considerado
o primeiro museu-casa do Brasil estabelecido pelo poder público, e as ações para
preservação do edifício e da coleção que abriga vêm sendo guiadas por um plano de
conservação preventiva há mais de uma década. Trata-se de um processo contínuo
de inspeção, diagnóstico, monitoramento e revisão das ações de preservação, no qual
a edificação, a coleção, os jardins e os sistemas são considerados de forma integrada.
No presente artigo tratamos do estabelecimento de um protocolo de conservação
preventiva para as superfícies arquitetônicas da edificação que apresentam
revestimento em ladrilho mosaico, a partir do conhecimento da sua materialidade,
das suas características técnicas e da sua interação com o monumento; bem como os
resultados de um estudo analítico dos ladrilhos mosaicos, com o objetivo de registrar
e distinguir os tipos hidráulicos e cerâmicos, muitas vezes tomados um pelo outro.
O revestimento de piso em ladrilho mosaico foi amplamente utilizado no Brasil,
nas últimas décadas do século XIX, com a difusão dos materiais industrializados na
construção civil e continuaram a ser utilizados até as primeiras décadas do século
XX. São ladrilhos mono ou policromáticos, decorados com padrões, textura ou lisos,
encontrados nas diversas tipologias arquitetônicas. São igualmente usados para
revestir áreas nobres tais como halls de entradas, escadas, varandas, e foyers, com
desenhos muito elaborados; e também para revestir áreas molhadas, como cozinhas
e banheiros.
Considerando que as superfícies acumulam informações referentes ao transcurso da
obra no tempo, as ações para conservação destas superfícies exigem fundamentação
teórica para sistematização de procedimentos que previnam e evitem a necessidade
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de intervenções de maior porte, de modo a prolongar a sua existência e transmiti-lo
na sua autenticidade material para as gerações futuras.

Introdução

Palavras-chave: Ladrilho Mosaico; Ladrilho hidráulico; Museu Casa de Rui Barbosa.

O presente artigo registra parte das atividades desenvolvidas na pesquisa Conservação das Superfícies Arquitetônicas do Museu Casa de Rui Barbosa: ladrilhos
mosaicos, desenvolvida no âmbito dos estudos para subsidiar o Plano de Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa (MCRB), que foi estabelecido em
1998, para gestão sustentável da preservação do edifício, bem como da coleção
que abriga. A pesquisa dos ladrilhos mosaicos faz parte do estudo das superfícies
arquitetônicas do MCRB, em desenvolvimento desde 2010, com o objetivo de
identificar e definir critérios, modalidade e tempo para execução e sistematização
de ações de preservação futuras do monumento e fornecer parâmetros técnicos
para a conservação das superfícies revestidas de ladrilho mosaico do Museu.
O termo ladrilho mosaico foi retirado do Almanack Laemmert de finais do século XIX, mesmo termo utilizado por Segurado em Acabamentos das Construções:
Estuques, pinturas, etc. (1920?). Inicialmente, denominamos de ladrilhos hidráulicos, porém ao longo da pesquisa e com base na revisão bibliográfica, foi possível
identificar materiais diferentes para uma tipologia de ladrilhos semelhantes, e,
neste sentido, a nomenclatura ladrilho nos pareceu mais adequada por ser mais
abrangente, dada a diversidade da natureza material e técnica dos ladrilhos encontrados no MCRB.
A revisão bibliográfica identificou alguns artigos e dissertações de mestrado se
referindo ao revestimento como ladrilho hidráulico, nas áreas de tecnologia de
materiais, o material é estudado a partir de suas características técnicas e de sua
produção atual, e histórico-cultural, estudados a partir da utilização do material
nas edificações no final do século XIX e início do século XX, com destaque para o
aspecto estético dos seus desenhos e cores, bem como para a preservação da sua
produção artesanal, conhecimento passado de geração para geração.
A complexidade das ações para conservação destas superfícies exige fundamentação teórica para sistematização de procedimentos que previna e evite a neces-
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sidade de intervenções de maior porte, de modo a prolongar a sua existência, e

últimos, menos valorizados e pouco estudados não são tratados no âmbito da

que permita controlar de modo racional as transformações do monumento, sem

deontologia da preservação.

perda de sua autenticidade.
O estudo das superfícies arquitetônicas como elementos análogos a bens inteO conjunto edificado do Museu Casa de Rui Barbosa, tombado pelo Instituto do

grados tem o intuito de incorporá-las no escopo da conservação preventiva, for-

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo seu valor histórico e artístico, é uma

necendo parâmetros técnicos para as ações de preservação com base na sua

construção de 1850. O sistema construtivo apresenta soluções da arquitetura

consistência física, sem descuidar dos valores histórico e estético. Por outro lado,

tradicional brasileira, entre elas paredes externas portantes, em alvenarias mistas

destacamos também a interação com o monumento, cuja arquitetura caracteriza

de tijolos e pedras, paredes divisórias internas em tabiques estucados, estrutura

e qualifica, refletindo o gosto de uma determinada época, de modo a identifica-los

de pisos, forros e telhado em madeira, e cobertura em telhas cerâmicas do tipo

como patrimônio, prolongando a sua existência e de modo a transmiti-lo na sua

francesas. Retrata a utilização de materiais de construção industrializados, como

autenticidade material para as gerações futuras.

os vidros, as cerâmicas, os ladrilhos hidráulicos e elementos de ferro fundido, sendo muitos de procedência estrangeira.

O princípio de que prevenir é melhor que remediar, tem sido amplamente abordado na teoria e em cartas patrimoniais como orientação e medida para a preser-

Os ladrilhos mosaicos, cerâmicos e hidráulicos, foram muito empregados no Brasil

vação do patrimônio cultural. No entanto, a aplicação e implantação efetiva das

final do século XIX. Inicialmente foram importados principalmente de Portugal,

práticas e medidas de conservação preventiva constitui um trabalho contínuo que

França e Bélgica, e posteriormente passaram a ser produzidos no próprio país.

envolve monitoramento, controle e pesquisa, que requer conhecimento técni-

O emprego do revestimento melhorava o acabamento de pisos e de paredes

co, equipe multidisciplinar e comprometimento político institucional para o seu

das áreas molhadas, por se tratar de um piso resistente, visto como significativo

desenvolvimento, e cuja importância da matéria é desconhecida, ou muitas vezes

avanço no aspecto funcional e de higiene, difundido a partir da industrialização

ignorada pelos gestores (em seus vários níveis), e consiste numa importante es-

dos materiais de construção.

tratégia de gestão, onde a escassez de recursos, pessoal, material e financeiro, é
cada vez maior no campo da preservação do patrimônio cultural.

Os revestimentos arquitetônicos são elementos indissociáveis dos bens conferindo caráter pelas suas funções de proteção e estética da edificação. Evidenciam
uma lógica compositiva e refletem o gosto de uma determinada época, e ainda

Ladrilhos Mosaicos

acumulam informações referentes ao transcurso da obra no tempo, na medida

O termo ladrilho mosaico compreende os ladrilhos mono ou policromáticos, dec-

em que dão identidade e imagem histórico-cultural à edificação. Pisos, paredes e

orados com padrões, figuras, texturas ou lisos, impressos no corpo dos ladrilhos

tetos refletem ora o gosto das diversas fases de ocupação da casa, ora as inter-

prensados, que surgiu em meados do século XIX na Europa. O termo abrange

venções de preservação realizadas ao longo do século XX, que já chega há mais

ladrilhos de naturezas diferentes quanto à matéria-prima e aos processos e meios

de 150 anos.

de produção, embora sejam esteticamente parecidos e tenham o mesmo uso e

De modo geral, os revestimentos dos tipos azulejos e mosaicos são entendidos

aplicação na arquitetura.

como bens integrados, o mesmo não acontece com os ladrilhos mosaicos. Estes
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Os ladrilhos mosaicos surgiram a partir da revolução industrial na Europa, em um

muita diferenciação do processo de manufatura tradicional. Isto talvez justifique,

cenário de crescimento e desenvolvimento tecnológico, social e econômico, que

que a partir do final do século XX, a denominação genérica de ladrilho hidráulico

prezava pela praticidade, rapidez e economia de tempo e dinheiro. Os ladrilhos

usada para se referir aos revestimentos do tipo ladrilho mosaico, sem distinção

mosaicos são revestimentos de natureza cerâmica ou cimentícia, manufaturas de-

entre cimentícios ou cerâmicos.

sta crescente industrialização europeia, que permeou diversos campos inclusive o
da arquitetura e da construção civil.

Os ladrilhos mosaicos cerâmicos são placas de argila prensadas a seco e queimadas a altas temperaturas, por muitas horas em fornos. Embora os ladrilhos

Divulgados como avanço tecnológico, os ladrilhos mosaicos eram de fácil assen-

cerâmicos sejam mais resistentes do que os hidráulicos, devido ao processo de

tamento, limpeza e baixa manutenção, sendo aplicados em áreas molhadas das

manufatura das peças através da queima resultar em ladrilhos mais densos, a

construções pelo seu caráter impermeável e higiênico. Os ladrilhos hidráulicos e

indústria que mais se disseminou foi a indústria dos ladrilhos hidráulicos. O prin-

os ladrilhos cerâmicos apresentam forma e ornamentação semelhantes e foram

cipal motivo para isso foi a inovação trazida pelo processo de produção do ladrilho

desenvolvidos em meados do século XIX. Inicialmente na Inglaterra, foram fabrica-

hidráulicos, que simplificou a planta da fábrica de ladrilhos cerâmicos.

dos ladrilhos cerâmicos, pela Minton Company em 1843 (Grimmer e Konrad, 1996);
na França, cimentícios, patente concedida ao empreiteiro Etienne Larmande em

O processo de produção dos ladrilhos hidráulicos é mais simples, curto e de baixo

1853 (Esquieu, 2013); e na Alemanha, também cerâmicos, pela Villeroy-Boch em

consumo de energia, uma vez que dispensava a necessidade de fornos e de com-

1852 (Hänsli, 2015). Posteriormente outras fabricas foram surgindo, replicando a

bustíveis para a queima das peças, reduzindo também os custos de produção dos

ornamentação de padrões antigos pré-estabelecidos ou criando novos desenhos,

ladrilhos. Os ladrilhos mosaicos hidráulicos são placas cimentícias constituídas de

sendo muitas vezes os modelos e padrões decorativos copiados de uma fábrica

três camadas, a denominação: hidráulico é derivada das características técnicas

pela outra. Esses ladrilhos eram comercializados, como outros itens, pelas fábricas

do cimento, um aglomerante hidráulico, cujo processo de endurecimento não re-

através de catálogos relacionados à arquitetura e construção civil.

quer queima, como nos materiais cerâmicos (Catoia, 2007). Os ladrilhos hidráulicos são compostos de cimento, pó de mármore e agregados (areias ou grânulos

Os ladrilhos mosaicos foram amplamente utilizados na Europa no século XIX. Sua

de rocha) e pigmentos, prensados em moldes, desenformados e postos para cura.

utilização chegou ao Brasil ainda naquele século, sendo em algumas regiões importado, em outras, fabricado por imigrantes, principalmente italianos (Campos,

Durante a pesquisa mencionada, era fundamental identificá-los, conhecê-los e

2011). Característico da arquitetura brasileira nas últimas décadas do século XIX

diferenciá-los quanto a natureza dos materiais para que fossem estabelecidos

até as primeiras décadas do século XX, o emprego desse revestimento melhorava

parâmetros para a conservação preventiva que evitem, minimizem e amenizem

o acabamento de pisos sobretudo das áreas molhadas.

os danos e as perdas dos revestimentos e dos valores que estes agregam as superfícies e ao bem.

O comércio de materiais de construção nacionais e importados ocorria por empresas, que muitas vezes, também fabricavam outros produtos para a construção
civil, assim como executavam serviços. A produção de ladrilhos mosaico brasileira
parece ter sido restrita ao tipo hidráulico, cuja produção ainda hoje existe, sem
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Museu Casa de Rui Barbosa
O Museu Casa de Rui Barbosa é um palacete de porão elevado com sistema construtivo que apresenta soluções da arquitetura tradicional brasileira e está localizado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, próximo a Baía de Guanabara.
A identificação dos ladrilhos mosaicos do MCRB, constou de levantamento in loco,
com realização de desenhos, aferições métricas e registro fotográfico que forneceram, complementaram e consolidaram informações e dados para a elaboração de
fichas, registro e cadastro das superfícies de piso revestidas com este material. A
partir da observação e análise dos ladrilhos registramos detalhadamente os tipos
existentes de acordo com os ambientes do museu, verificando a paginação, cercaduras, barras, faixas, frisos e panos dos pisos, e analisando os ladrilhos quanto
à forma, tamanho, ornamentação/decoração, composição e posicionamento na
paginação do piso. Entre ladrilhos de cercadura e de pano são aproximadamente
20 modelos diferentes, compostos na maioria de peças de formato quadrado,
ornamentadas, policromadas e com dimensões entre 14 e 17 cm, no caso dos
ladrilhos de friso, são peças de formato retangular com a altura correspondente a
metade da largura (Figura 1).

Figura 1: Mosaico com os desenhos das tipologias de ladrilhos mosaicos do MCRB. (Fonte: Isabel
Passos).

A partir do reconhecimento e identificação dos ladrilhos existentes no MCRB, bem
como sua aplicação e distribuição nos ambientes, confirmamos que a utilização
dos ladrilhos mosaicos como acabamento de pisos ocorre nas varandas, vestíbulos e áreas molhadas. Os ladrilhos mosaicos caracterizam diversos espaços do
MCRB, utilizados com a finalidade de atribuir acabamento, proteção, impermeabilização aos pisos, pela resistência do revestimento, caráter sanitário e de baixa
manutenção, na medida em que conferem caráter e identidade aos ambientes.
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No total são 12 os ambientes do MCRB que apresentam piso em ladrilho mosaico:
2 pisos externos e descobertos – varanda frontal (a), na fachada sul e pátio posterior (b) – 1 piso externo e coberto, na varanda posterior (c), na fachada norte;
internamente temos no pavimento térreo, o vestíbulo (d) e hall de entrada (e),
pela entrada lateral e no primeiro pavimento temos o banheiro do Rui Barbosa
(f), na ala íntima e na ala de serviço quase todos os ambientes são revestidos com
esse material – copa (g), circulação (h), banheiro (i), despensa (j), sala Dreyfus (l) e
cozinha (m) (Figuras 2 e 3).
Após realização do cadastro dos ladrilhos mosaicos de piso do MCRB, foi realizada
a identificação do material se cerâmicos ou hidráulicos. Para distinguir entre os
tipos de ladrilhos mosaicos, utilizamos critérios que segundo Blanchett, caracterizam aspectos particulares da natureza de cada tipo de material. A distinção entre
os tipos de ladrilhos mosaicos, pode ser feita a partir de dados físicos ou impressos nas peças, como dimensão e espessura dos desenhos decorativos. Os ladrilhos mosaicos hidráulicos são geralmente maiores, mais espessos e mais pesados

Figura 2: Planta Chave do pavimento térreo do Museu Casa de Rui Barbosa, com marcação em
vermelho dos ambientes com piso de ladrilho mosaico. (Fonte: Isabel Passos).

e têm usualmente forma quadrada com dimensões de 20 x 20 cm. Os ladrilhos
mosaicos cerâmicos por seu processo de queima costumam apresentar medidas
inexatas, geralmente quadrados de dimensões entre 13 x 13 cm e 17 x 17 cm.
Com base no desenho das peças, os ladrilhos do tipo hidráulicos só poderiam
acomodar elementos de cor no desenho igual ou superior a 5 mm de largura. Os
ladrilhos cerâmicos, poderiam apresentar características de desenho como linhas
ou enquadramento de 1 mm de largura, conforme exposto por Blanchett. Com
base nessas informações, e de acordo com os dados levantados in loco no museu,
estimamos que quase todos os ladrilhos mosaicos do MCRB são do tipo cerâmico,
a única exceção é o piso do pátio posterior (b), em frente a escada, cuja superfície
é em ladrilho mosaico do tipo hidráulico.

Figura 3: Planta Chave do primeiro pavimento do Museu Casa de Rui Barbosa, com marcação em
vermelho dos ambientes com piso de ladrilho mosaico. (Fonte: Isabel Passos).
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Quanto a análise do estado de conservação dos ladrilhos do MCRB, os ladrilhos
que revestem os pisos dos ambientes internos apresentam tipologias de danos
comuns entre si, dependendo do ambiente em maior ou menor grau. De modo
geral, o estado de conservação dos pisos internos é bom. Observam-se pontualmente peças quebradas, pequenas rachaduras, manchas de sujidade, sobretudo
entre as peças, e alguns ladrilhos com alterações cromáticas. A superfície que
apresenta uma deterioração mais intensa, sobretudo do ponto de vista do desgaste da camada superficial decorativa do ladrilho, é o piso em ladrilho hidráulico
do pátio posterior (b), na fachada norte. Apesar das peças do pátio (b) estarem íntegras, na medida que não apresentam quebras, rachaduras ou estão descolando,
o dano averiguado consiste na perda do desenho das peças que representa quase
a totalidade de 100% dos ladrilhos (Figuras 4). O mesmo grau de deterioração não
foi encontrado em nenhum outro ladrilho do MCRB, mesmo quando comparado
ao outro piso externo, da varanda frontal (a), junto à fachada sul, cujo desgaste
superficial é imperceptível.
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Ladrilhos “Irmãos”
Em paralelo à caracterização dos ladrilhos mosaicos do MCRB, realizamos um estudo de investigação e análise comparativa entre os ladrilhos de piso do MCRB
com os de outras edificações oitocentistas da cidade do Rio de Janeiro. A seleção
baseou-se na existência de pelo menos dois tipos de ladrilho similares aos encontrados no MCRB, no intuito de identificar a origem ou procedência dos tipos de
ladrilhos, bem como comparar o seu estado de conservação, tendo em conta a
relação desses com os ambientes e seus usos. A pesquisa comparativa dos ladrilhos do MCRB com os “ladrilhos irmãos”, foi feita em edificações do mesmo período e de grande relevância, são elas:
• A Confeitaria Colombo, R. Gonçalves Dias, 32 – Centro, Rio de Janeiro;
• O Centro Cultural da Justiça Federal, Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro;
• O Hospital Escola São Francisco de Assis, Av. presidente Vargas, 2863 - Cidade
Nova, Rio de Janeiro;
• A Igreja de Nossa Senhora da Candelária, Praça Pio X, s/n – Centro, Rio de Janeiro.
Não tendo sido encontrado nos arquivos da Fundação Casa de Rui Barbosa documentos relacionados à procedência dos ladrilhos do Museu, e como não é possível inspecionar o tardoz dos ladrilhos sem removê-los, para verificar possíveis inscrições ou marcações que indiquem sobre a procedência dos mesmos, sem que
esse processo acarrete danos as peças, nos voltamos para investigação e análise
comparativas com os ladrilhos do Hospital Escola São Francisco de Assis, que na

Figura 4: Vista do piso do pátio posterior (b). (Foto: Isabel Passos).

ocasião, encontrava-se em obra de restauração no momento dessa pesquisa.
Acreditando ser possível uma inspeção detalhada, especialmente do tardoz das
peças, procuramos por inscrições, ou marca que remetessem a sua fabricação ou
origem, no entanto, no tardoz dos ladrilhos disponíveis, não haviam inscrições.
Parte dessas informações foram obtidas por meio de um ladrilho encontrado na
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composição da paginação da cercadura do piso da circulação do pátio central do

hos mosaicos. Ao longo desta pesquisa identificamos e diferenciamos a existência

pavimento térreo da edificação, que continha a inscrição de uma empresa com os

dos dois tipos distintos de ladrilhos mosaico, cerâmicos e hidráulicos, no MCRB,

dizeres: “Amaral, Guimarães & Cia. Louças Sanitárias, Azulejos, Mármores, Cimen-

cujo processo de produção e matéria-prima diferentes resultam em produtos es-

to e Materiaes 66, 68, 70 Rua de São José Rio de Janeiro”. A Amaral, Guimarães &

teticamente parecidos, embora apresentem características técnicas distintas. De

Cia. foi uma empresa fornecedora de materiais de construção no início do século

modo que, as ações voltadas para a conservação desses pisos, deve considerar a

XX no Rio de Janeiro, que também oferecia serviços de instalação de material. Uma

diferença dos materiais, suas particularidades técnicas e interação com o monu-

inscrição com o nome da mesma empresa, Amaral, Guimarães & Cia., aparece em

mento, diferenciando-os entre hidráulicos e cerâmicos, para então determinar as

louças sanitárias do banheiro (i) do MCRB.

ações para sua preservação.

Por intermédio da Irmandade da Candelária no Rio de Janeiro tivemos acesso a

A partir da identificação, observação e detecção dos danos dos ladrilhos mosaicos

um conjunto de cartões de catálogos antigos de ladrilhos da fábrica Villeroy &

do MCRB verificamos que o diferente grau de desgaste do ladrilho do pátio poste-

Boch. Através dessa coleção conseguimos identificar alguns dos tipos dos ladril-

rior (b) em relação aos demais ladrilhos ocorre pela natureza do material, constat-

hos do MCRB, dentre eles a composição do tipo painel localizada no vestíbulo (d)

amos que os pisos em ladrilhos hidráulicos são mais susceptíveis à deterioração

e da barra de cercadura que compõe a paginação do piso.

do que os ladrilhos cerâmicos. Devido a seu processo de produção, os ladrilhos
mosaicos cerâmicos, queimados a altas temperaturas por muitas horas em for-

Quanto ao estado de conservação dos pisos, os “ladrilhos irmãos” das edificações

nos, são mais densos, duros, menos porosos e por isso são mais resistentes des-

selecionadas estão em bom estado e se assemelham ao aspecto dos ladrilhos mo-

gastes e à abrasão, do que os ladrilhos hidráulicos. Em geral, pequenos desgastes

saicos cerâmicos do MCRB. Em um trecho do piso da entrada da edificação da Con-

da camada superficial dos ladrilhos hidráulicos não afetam a aparência geral do

feitaria Colombo onde o tráfego de pessoas é mais intenso encontram-se ladrilhos

piso pois o desgaste não ultrapassa a camada superior, no entanto, os ladrilhos

mais degradados e com parte do desenho decorativo danificado. A aparência do

hidráulicos demandam uma manutenção mais cuidadosa. Quando assentados, os

ladrilho cerâmico desgastado apresenta características mais compacta, densa e

ladrilhos hidráulicos devem ser selados de modo a fechar os poros na sua superfí-

menos porosa, quando comparado ao aspecto do ladrilho hidráulico desgastado

cie, e periodicamente deve ser aplicado um protetivo para a sua conservação com

do piso do pátio posterior (b) do MCRB. O desgaste pela abrasão sofrido ao longo

óleos ou ceras próprios para esse fim. Para os ladrilhos mosaicos cerâmicos, as

dos anos pelo piso em ladrilho cerâmico da entrada da Confeitaria Colombo, mes-

altas temperaturas do seu processo de produção conferem uma maior resistência

mo com o tráfego mais intenso do que o do piso do pátio posterior (b) do MCRB,

e impermeabilidade, e não foi identificada a necessidade de aplicação de protetivo

apresenta menos perda da superfície decorada.

em sua camada superficial.

Considerações Finais

Os danos mais comuns encontrados em pisos de ladrilhos mosaicos são peças

Através do cadastro arquitetônico, revisão bibliográfica e pesquisa comparativa,

sas e estão associados a diferentes fatores como: feitura do próprio revestimento;

conseguimos consolidar as informações acerca dos ladrilhos mosaicos do MCRB e

problemas estruturais e de estabilidade da construção ou do terreno; execução e

identificamos características históricas, funcionais, estéticas e técnicas dos ladril-

preparação do piso e contrapiso onde estão instalados; instalação dos ladrilhos

1612
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(execução, ligante e rejunte); limpeza e manutenção; uso; envelhecimento; ou rel-

e afrouxar e soltar os ladrilhos. A argamassa também pode ser enfraquecida ou

acionados a um episódio extraordinário.

solta por soluções de limpeza muito fortes. Em ladrilhos mais porosos e menos
duros esse excesso de umidade pode torná-los pulverulentos ou lascar quando

Os ladrilhos soltos e quebrados individualmente normalmente são resultado de

sujeitos a umidade constante.

desgaste natural ou ocasionados por ação direta por queda, impacto ou passagem
de objetos pesados sobre o piso, no entanto, quando os danos abrangem áreas

A restauração dos pisos em ladrilhos deve primeiramente identificar e corrigir a

maiores do piso normalmente são devidos a uma ação secundária resultado de

causa dos danos e então agir sobre os ladrilhos. Os ladrilhos mosaicos que apre-

algum tipo de movimento na estrutura do piso, da estrutura da edificação, ou

sentam desgaste do desenho de sua superfície não podem ter restaurados seus

vibrações externas. Como o revestimento não é flexível, acontecem as rachadu-

desenhos nos ladrilhos, eles poderão apenas ser substituídos por réplicas, quan-

ras e a desprendimento dos ladrilhos. Esses danos são mais comuns em piso de

do assim optar o restauro.

pavimento superior das edificações onde os barrotes de sustentação do piso são
de madeira.

A abordagem dos revestimentos das superfícies arquitetônicas como elementos
análogos a bens integrados incorporados no âmbito da conservação preventiva

Movimentos na estrutura da edificação podem fazer com que os pisos se arque-

levou ao conhecimento da procedência dos ladrilhos, e mais importante do ma-

ie ou rompam para aliviar a tensão, e os ladrilhos, em linhas únicas ou inteiras

terial que reveste as superfícies de piso, anteriormente equivocadas e tratados

podendo desprende-se do contrapiso. As rachaduras e fissuras permitem que a

todos, indiscriminadamente, como ladrilhos hidráulicos.

sujeira e umidade se acumule ou penetre no piso o que poderá ocasionar outros
danos. Esses pontos tornam-se mais vulneráveis e as causas devem ser verificadas. Os ladrilhos mosaicos cerâmicos estão entre os materiais de revestimento
mais duráveis, ainda que o desgaste natural e uma certa deterioração ou danos
são inevitáveis ao envelhecimento do material e a pátina do tempo. O tráfego pesado pode resultar em desgaste irregular em certas áreas de pisos de ladrilho que
são mais usadas do que outras, como entradas de portas.
A durabilidade dos pisos em ladrilho depende em grande parte do contrapiso, da
argamassa e das juntas, quando essas estão incorretas ou inadequadas podem
significar problemas. Uma argamassa enfraquecida ou deteriorada que permite
que os ladrilhos se soltem.
Mesmo sendo um revestimento impermeável ideal para áreas molhadas e laváveis,
os ladrilhos mosaicos cerâmicos, e os hidráulicos, que requerem proteção contra umidade, podem apresentar problemas relacionados com água sobretudo se
houver empoçamentos no piso podendo ocasionar danos ao reboco e argamassa
1614
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A proposta da comunicação é apresentar e refletir resultados do trabalho de
pesquisa no qual se procura inventariar e proceder aos estudos do acervo cultural
de bens do patrimônio material e imaterial religioso de comunidades tradicionais
de terreiro de Natal – RN. O projeto se insere na temática memória e patrimônio
imaterial com o objetivo de desenvolver pesquisa e estudo de acervo de bens culturais
de interesse memorial para a cultura afro-brasileira. Nesta primeira fase, procedeu-se
o estudo do acervo do Centro Humilde de Caridade São Lázaro, localizado no bairro
das Quintas, fundado no início dos anos de 1960, pelo babalorixá José Barroso dos
Santos, mais conhecido por Tenente Barroso. Iniciado no candomblé de nação ketu
baiano, no entanto, serão os rituais de umbanda e sua prática curativa que o projeta
no universo religioso afro-brasileiro da cidade. O acervo é composto por diferentes
documentos, entre os quais: objetos ritualísticos, imagens religiosas, fotografias, livros
(atividades, acompanhamento das obrigações), caderno dos pontos cantados, ofícios.
No conjunto patrimonial, inclui-se, ainda, uma edificação construída no ano de 1966,
especificamente para as atividades religiosas, atualmente objeto de uma disputa
judicial por membros da família.

UFRN – Departamento de Antropologia.
CCHLA, Campus Universitário – Bairro de Lagoa Nova, Natal/RN.
luass17@gmail.com
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Introdução
A proposta da comunicação é apresentar e refletir resultados do trabalho de
pesquisa[1] no qual se procura inventariar e proceder aos estudos do acervo cultural de bens do patrimônio material e imaterial religioso de comunidades tradicionais de terreiro de Natal – RN, mais especificamente do Centro Humilde de Caridade
São Lázaro, localizado no bairro das Quintas e que teve sua abertura no início dos
anos de 1960, pelo babalorixá José Barroso dos Santos, mais conhecido por Tenente Barroso. A pesquisa se insere na temática memória e patrimônio imaterial
com o objetivo de desenvolver pesquisa e estudo de acervo de bens culturais de
interesse memorial para a cultura afro-brasileira.
A memória desempenha um papel fundamental na existência da sociedade, enquanto manutenção da tradição, tendo em vista a necessidade de atualização permanente dos laços sociais. A noção de patrimônio formulada no contexto da sociedade ocidental moderna está diretamente relacionada a uma noção de herança
cultural, um bem coletivo, um legado ou uma herança artística e cultural por meio
dos quais um grupo social pode se reconhecer enquanto tal (Abreu, 2007). Seguindo essa lógica, o uso corrente desse termo no Brasil, foi adotado pelo aparato
de Estado através da fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937, e pensado pelos intelectuais modernistas tendo como parâmetro o que eles entendiam por arte, história, tradição e nação. Embora nesse contexto o foco de interesse estivesse sobre a cultura material, o modernista Mário
de Andrade já tinha externado seu entendimento que o patrimônio cultural da
nação compreendia muitos outros bens além de monumentos e obras de artes.
Projeto de pesquisa aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN para o período
agosto de 2017 a julho de 2018. A equipe, sob minha coordenação, está formada por Lukas
Patrick de Medeiros (bolsista PIBIC, aluno da graduação em Ciências Sociais-UFRN), Lucas
Medeiros de Araújo Vale (aluno da graduação em Ciências Sociais-UFRN), Ivanildo Soares
de Silva (aluno da graduação em Ciências Sociais-UFRN), Maria Rita de Lima Assunção
(Pós-graduanda em História da Arte e Patrimônio, Universidade do Porto) e Emanuel Paiva
Palhano (Pós-graduando em Ciências Sociais-UFRN).
[1]
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A noção de patrimônio estava voltada para a valorização do passado, a narrativa
da memória, do tema nacional e construção de uma identidade nacional (Fonseca,
2005; Gonçalves, 1996). Neste processo, a memória tem um papel fundamental na
elaboração da noção de patrimônio cultural: ao inscrever as lembranças cria sentimentos de pertencimento e identidade e contribui para que as gerações tomem
conhecimento dos acontecimentos e tenham uma definição do que as diferencia
de outros grupos.
A partir de meados da década de setenta, o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional começa a implantar uma nova perspectiva para a preservação
de bens culturais, incorporando em sua concepção uma perspectiva antropológica de cultura, abarcando a diversidade cultural, religiosa e étnica brasileira. A medida adotada segue os pressupostos defendidos pela Unesco, por uma concepção
de patrimônio em defesa da diversidade cultural, mas “profundamente imbricada
em um projeto político nacional” (Capone; Morais, 2016, p. 15). Em uma nova
atmosfera de mudanças e inovações, o órgão passa a incorporar em sua dinâmica de trabalho o conceito de referências culturais nas políticas de preservação
cultural. Todavia, somente no final da década de 1980, mais precisamente com
a Constituição de 1988 (artigos 215 e 216), ao considerar o patrimônio cultural
brasileiro composto de bens de natureza material e imaterial, dar-se destaque
aos bens culturais de caráter imaterial. Os “patrimônios imateriais”, conforme Arantes (2001, p.131) são as “referências das identidades sociais, são as práticas e os
objetos por meio dos quais os grupos representam, realimentam e modificam a
sua identidade e localizam a sua territorialidade”. Assim, os patrimônios imateriais
são “sentidos atribuídos a suportes tangíveis”, às práticas culturais e aos lugares
compartilhados pelos grupos sociais.
Em linhas gerais, passa a ser do Estado a responsabilidade de reconhecer e promover a diversidade cultural (religiosidade, culinária, danças, narrativas, brincadeiras, festas, etc.) do país como sendo de inestimável valor e significado. Isto se
deve ao reconhecimento de que esses bens contribuem para o fortalecimento da
cidadania dos indivíduos que produzem e é produto dessa cultura. Assim, novas
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formas de organização da sociedade civil ampliam as possibilidades de partici-

situações vividas pela comunidade religiosa em relação à continuidade do seu

pação e a noção de patrimônio passa a ser absorvida por diversos segmentos so-

patrimônio cultural, como o fechamento do terreiro por morte do sacerdote e

ciais, entre os quais as populações afro-brasileiras.

o desmonte do seu patrimônio, como as situações em que a continuidade se faz
por algum membro da comunidade religiosa ou casos em que a casa é fechada,

Todavia, se por um lado, existe um reconhecimento dos valores da cultura af-

porém não existe o desmonte e a sua continuidade.

ro-brasileira como marcante na formação da cultura e sociedade brasileira, por
outro, existe uma limitação institucional quanto às ações que propiciem uma vis-

Para fins de uma proposta de pesquisa, além dos fatores que interferem na ex-

ibilidade da cultura afro-brasileira, que visem preservar a memória dos grupos,

istência e continuidade do terreiro, ressaltamos esses espaços como comuni-

suas artes, técnicas, história. No caso específico da religião, pouco se conhece e

dades tradicionais, principalmente por seu reconhecimento, enquanto tradicional,

valoriza.

no universo religioso afro-brasileiro local. Estamos, também, nos referindo a casas
religiosas que tiverem o início de suas atividades entre a segunda metade da dé-

A cultura afro-brasileira e, em especial, as manifestações religiosas, fora dura-

cada de 1950 e a década de 1960, e, que seguem práticas religiosas que incluem o

mente perseguidas durante longos anos e a intolerância religiosa é enfrentada

candomblé, a umbanda e a jurema.

diariamente por toda comunidade religiosa. A preservação da memória e do patrimônio imaterial em torno da população afro-brasileira só se manteve a custa

Na primeira etapa da pesquisa, trabalhamos com o Centro Humilde de Caridade

da transmissão de tradição oral, de pais para filhos. O terreiro – espaço religioso

São Lázaro (Bairro das Quintas), caracterizado pela situação de continuidade do

e comunitário, sempre foi um território cultural de resistência e lugar de preser-

espaço e sua prática religiosa por um dos membros da comunidade, após a morte

vação de memória e tradições culturais, cultivados até hoje. Fatores de natureza

do seu dirigente. Em relação ao acervo da casa, foi procedido o inventário e es-

externa e interna ao próprio grupo podem interferir e explicar a mobilidade ou

tudo do acervo composto por diferentes documentos, entre quais: objetos ritu-

o fechamento de casas religiosas, como aqueles de ordem econômica, a especu-

alísticos, imagens religiosas, fotografias, livros (atividades, acompanhamento das

lação imobiliária, a conversão à outra denominação religiosa ou a morte do sac-

obrigações), caderno dos pontos cantados, ofícios, conforme detalhamos em item

erdote. Qualquer desses fatores tem consequências para a existência da comu-

posterior. No conjunto patrimonial, inclui-se, ainda, uma edificação construída no

nidade religiosa. Por exemplo, quando ocorre o falecimento do responsável pela

ano de 1966, especificamente para as atividades religiosas, atualmente objeto de

casa religiosa é possível acontecer da família consanguínea não ter condições, por

uma disputa judicial por membros da família.

diferentes motivos, de continuar com sua prática religiosa, pelo menos no campo
de pesquisa em que estamos trabalhando. Nesse caso, a família fecha as portas

Acreditamos que o estudo do acervo religioso de comunidades tradicionais de

do espaço religioso e inicia o desmonte da organização dos bens culturais memo-

terreiro, é extremamente relevante, não apenas do ponto de vista científico dos

riais do terreiro, seja pela exigência da crença e procedimento religioso, seja pela

estudos de memória, patrimônio e documentação, mas também do ponto de vista

distribuição dos referidos bens entre as pessoas que compõem a família religiosa.

de produzir outros conhecimentos que não neguem a existência de populações,
saberes e culturas. Ao propor realizar o estudo e estabelecer um diálogo com a

Especificamente sobre os terreiros na cidade de Natal (RN), dados levantados em

comunidade religiosa, o projeto reaviva laços da história, memória, práticas de

projetos de pesquisas realizados (Assunção, 2009; 2010), apresentam diferentes

existência social e, notadamente, contribui para o fortalecimento de construções
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identitárias, de reconhecimento e pertencimentos locais (Assunção, 2014), funda-

No dia 26 de julho de 1969, Tenente Barroso assina, como presidente do Centro,

mentais para o discernimento das lutas de visibilidade das comunidades de ter-

um ofício encaminhado para o Delegado da 7ª Delegacia Policial de Natal, no qual

reiros na contemporaneidade.

comunica a abertura e funcionamento dos “trabalhos rituais”, ressaltando que no

O Centro Humilde de Caridade São Lázaro

dia seguinte estaria realizando a “inauguração oficial”, ou seja, a festa de abertura
do Centro.

O Centro humilde de Caridade São Lázaro foi fundado em 07 de maio de 1966, no

A abertura do Centro acontece no contexto em que a construção do espaço físico

Bairro das Quintas, a Rua Manoel Miranda, 1812, em Natal, RN, conforme registro

religioso já tinha sido concluída. As atividades anteriormente eram realizadas em

da ata de fundação, por José Barroso dos Santos, mais conhecido por Tenente

sua residência. A construção do Centro é feita em um terreno que fica situado por

Barroso. O estatuto do referido centro foi inscrito no Registro Civil das Pessoas

traz de sua residência e o acesso, inicialmente, se faz por um corredor situado a

Jurídicas da Comarca de Natal, no Livro Próprio A, n.6, às folhas 132-133, sob n. de

direita de sua casa. Posteriormente com a organização e rotina mantida pelo Cen-

ordem 906, em data de 05.12.1968 e publicado no Diário Oficial do Estado do RN,

tro, o crescimento da frequência e dos adeptos, foi providenciado outro acesso,

edição de 28.11.1968.

situado na rua paralela a da residência do babalorixá. Em um documento escrito,
posteriormente datilografado, Tenente Barroso especifica a forma que deverá ser

A criação do Centro tinha por objetivo “difundir a doutrina” afro-brasileira, con-

o Centro, composto por treze “compartimentos”: salão, quarto de santos (ariaxé),

forme escrito no Art. 1º do estatuto, o que é especificado na proposta das ativi-

quarto para homens, quarto para mulheres, quarto para recolher (uma para iaô

dades de assistência social e espiritual, dar instrução sobre a “doutrina espírita e

homem e outro para iaô mulher), quarto para consultas, cozinha de orixá, ban-

evangélica”, prestar caridade, realizar festas ritualísticas, solicitar as “autoridades”

heiros com sanitário, cabana de caboclos, casa de Exu e casa de Tempo. Ao longo

melhoramentos públicos. O estatuto propõe um quadro social composto por fun-

do tempo, os espaços programados na construção do Centro foram mantidos,

dadores, beneméritos e contribuintes, como também uma diretoria formada pelo

conforme demonstrado no desenho da planta realizado durante a pesquisa.

presidente, diretor espiritual, secretários, tesoureiro e fiscais.
No início dos anos de 1960, muita casa foi aberta na cidade, como as de José Xavier
Bezerra, Eduarda da Silva Gomes e Lúcia Flor. Em 1963, Olívia Muniz do Nascimento, abre casa no bairro de Mãe Luiza e Geraldo Guedes no bairro do Alecrim.
É também nesse período que ocorre a criação da Federação Espírita de Umbanda do RN (05-05-1963). Apesar de formalizada enquanto entidade representativa
cabia à polícia a liberação das licenças para realização dos cultos. Todavia, é bom
ressaltar que outros terreiros já funcionavam desde os anos de 1950, entre os
quais, o Centro Espírita de Umbanda Aritã, de João Cícero Herculano e o Pai Joaquim de Angola, de José Clementino, ambos no bairro das Rocas.
Imagem 1 – Planta baixa do Centro Humilde de Caridade São Lázaro.
Fonte: Assunção, M.R.L. Projeto Arquitetônico.
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A construção do espaço físico religioso não foi o princípio de suas atividades, ao

Tenente Barroso teve intensa participação no bairro em que morava, seja no aten-

contrário, é consequência de um conjunto de ações que vinha realizando já algum

dimento a população que o procurava ou como intermediário entre o bairro e

tempo, principalmente as sessões de mesa de oração, realizada semanalmente

políticos da cidade, visando solucionar problemas, principalmente aqueles rela-

em sua residência, quando trabalhava com os caboclos e atendia a todos que o

cionados a questões de infraestrutura, como demonstra parte da documentação

procurava, em sua maioria pessoas do próprio bairro, para o tratamento da saúde

existente no seu arquivo, como as anotações de atividades do Centro e os ofícios

e de questões espirituais. Com a construção do barracão, também passou a re-

encaminhados para instituições na esfera política. Participou, ainda, da direção

alizar, semanalmente, o toque de caboclos.

da Federação Espírita de Umbanda e foi responsável por programa em uma rádio
local.

Segundo o relato de dona Nilza, sua filha e atual responsável pelo Centro, Tenente
Barroso contava que desde jovem sentia tonturas e uma espécie de desmaio, que

Tenente Barroso era filho de agricultores, nascido na zona rural do município de

com o tempo foram se tornando mais frequentes. Em uma dessas crises, precisou

Canguaretama, RN e logo cedo migrou com os pais, para a capital, em busca de

ser hospitalizado para tratamento da saúde. Nesse percurso conheceu Deocle-

melhores condições de vida. Fez carreira militar na marinha, de onde saiu para

ciano Braga de Almeida, baiano de Feira de Santana (Bahia), também militar da

a reserva. Foi casado com Josefa Barbosa dos Santos, com que teve nove filhos.

marinha e que na época residia em Natal. Deocleciano tinha uma casa de can-

Faleceu no dia 23 de novembro de 1992, aos 72 anos de idade.

domblé em sua cidade, cujas tarefas de manutenção da casa eram assumidas por
sua família, pelo menos no período em que estava fora, ou seja, quando estava a
serviço da marinha.

A pesquisa
A pesquisa foi norteada por uma perspectiva que procura considerar tanto os

Ao conhecer Tenente Barroso e tomar conhecimento de suas crises de saúde,

aspectos particulares do campo afro-brasileiro em si, como as conexões que ele

Deocleciano convida-o para ir a sua casa para jogar os búzios. Ele morava numa

mantem com as demais esferas da cultura brasileira (Amaral, 2001). No caso do

vila localizada na Av 10, bairro do Alecrim e quando não estava na marinha, aten-

estudo dos acervos religiosos de comunidades de terreiro, são observadas as

dia a clientela em sua própria casa. Ao jogar para Tenente Barroso, afirmou que

referências religiosas que perpassam a trajetória histórica específica de cada casa,

se tratava de problema espiritual, que ele era médium e que precisava trabalhar;

ao mesmo tempo em que se deve considerar a relevância do objeto dentro do

ele tinha uma missão para seguir. Como afirma dona Nilza, sua filha, “ele tomou

sistema religioso e em relação com seu papel no sistema sócio religioso.

a decisão pelo lado espiritual, porque senão iria sofrer muito”. A amizade firmada
entre os dois marinheiros é reforçada pelos laços espirituais, religiosos. Meses

Especificamente em termos de procedimentos metodológicos, inicialmente foi re-

depois, Tenente Barroso viaja para Feira de Santana e realiza seu processo de

alizado o levantamento dos objetos que compõem o acervo religioso, por meio da

iniciação e obrigações na nação Ketu, para o orixá Obaluaiê. Manteve sempre con-

listagem, descrição técnica (museológica) e etnográfica e a sua devida catalogação.

tato com a casa; anualmente voltava lá, pelo menos uma vez. O contato entre as

Nesta fase, foi fundamental a participação de pessoas que conhecem o acervo e a

duas casas continuou existindo e pode ser acompanhado, principalmente, quan-

dinâmica religiosa do terreiro, como pessoas integrantes da comunidade religio-

do o barracão baiano manda representante para atender as necessidades dos

sa. Contamos com a colaboração do casal Canindé, dona Nilza e seu filho Camilo.

filhos do Centro Humilde de Caridade São Lázaro.

Dona Nilza é filha de sangue de Tenente Barroso e, desde sua morte, responsável
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pelo terreiro. Em alguns momentos dos encontros realizados no terreiro, dona

istro de dados, estudo e análise. O quarto momento se dedicou especificamente a

Nilza convidava membros da comunidade religiosa para participar, emitir opiniões

realizar a digitalização de toda a documentação inventariada.

ou presenciar o andamento do trabalho.
Assim, para a organização do acervo, foram elaborados critérios apropriados
Embora o diálogo seja fundamental para a descrição e compreensão dos signifi-

de classificação, utilizando como referência a bibliografia especializada. No caso

cados dos diferentes objetos, esta pesquisa se caracteriza por um estudo de acer-

específico dos artefatos da cultura material religiosa, propomos seguir a classifi-

vos, compreendendo o acervo como arquivo, composto por um conjunto de difer-

cação dos objetos nas seguintes categorias: ferros, ferramentas, louças, roupas e

entes objetos e artefatos, dotados de conhecimentos, historicamente constituídos

paramentos, contas, objetos de hierarquia, instrumentos musicais e documentos

e passíveis de leituras, interpretações.

escritos e visuais. Em uma etapa posterior, deve-se proceder a análise dos objetos
catalogados, seguindo as referências conceituais e bibliográficas dos estudos de

Os acervos, de forma geral, são compostos por um conjunto amplo que inclui obje-

religiões afro-brasileiras, observando as características do objeto e seu papel no

tos e artefatos da cultura material religiosa. Entre os objetos estão documentos de

contexto religioso.

fontes escritas e visuais: material impresso, como recortes de jornais, documentos
pessoais, cartas, atas de reuniões, receitas culinárias ou da medicina tradicional,
rezas, pontos riscados, pontos cantados, livros, fotografias, iconografia, filmagens,

O acervo

gravações diversas, discos, CDs, fitas cassete, etc. Entre os artefatos da cultura

Os acervos das comunidades religiosas de terreiro, de forma geral, são compostos

material religiosa estão às imagens de orixás e entidades espirituais, objetos util-

por um conjunto amplo que inclui objetos e artefatos da cultura material religiosa.

itários, insígnias, indumentárias, etc.

No caso do acervo do Centro Humilde de Caridade São Lázaro, procedeu-se o le-

A execução do projeto levou em consideração quatro momentos importantes
para a organização e acompanhamento da pesquisa. O primeiro momento refere-se à fase da pesquisa de campo, marcada pelo contato com o espaço religioso
e seus integrantes, notadamente a responsável pelo acervo religioso. Foi realizada
uma etnografia do terreiro, entrevistas e o levantamento do acervo documental,
imagético e dos artefatos. Ainda nesta primeira fase do inventário do acervo, todos os objetos foram fotografados e digitalizados. O segundo momento tratou
especificamente da limpeza dos documentos, uma vez que por falta de condições
na manutenção e guarda do acervo, estes acabam sujeitos à poeira e fungos diversos. A limpeza foi realizada no Laboratório de Restauração e Conservação de

vantamento de objetos (documentos de fontes escritas e visuais) e de artefatos da
cultura material religiosa. Entre os documentos de fontes escritas estão os livros
(sócios, atividades do centro e aniversariantes), os cadernos (música, da relação
das criações a serem sacrificadas e do registro de pagamento das mensalidades),
documentos (diplomas, certificados, carteira dos sócios, documentos do centro),
ofícios, fichário com proposta para sócio, jornais e uma cópia do livro “O negro no
Brasil”, de Arthur Ramos. Em relação à fonte visual, encontramos um conjunto de
fotografias que na sua maioria registra a realização de rituais. Entre os artefatos
da cultura material religiosa estão imagens (orixás, entidades espirituais e santos
católicos), quadros decorativos, objetos utilitários, insígnias, indumentárias.

Documentos do Departamento de História da UFRN. Após a limpeza dos docu-

A seguir apresentamos algumas informações sobre parte do acervo de objetos –

mentos, seguiu-se para o terceiro momento da pesquisa – a fase do inventário da

documentos de fontes escritas:

documentação, caracterizado pela organização do material (tema, conteúdo), reg-
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1. Livro de Sócios do Centro – Dois livros. O primeiro livro, datado de 28 de julho de

Jurema (61 pontos escritos). Na sequencia escreve os “pontos de caboclo no ritual

1970, conforme está escrito na folha de capa, está constituído por 96 registros de

de candomblé” (18 pontos escritos), seguido pelo registro dos pontos cantados

sócios, sendo o primeiro registro datado de 19-10-1968 e o último, 24-06-1975.

para o orixá Oxosse (47 pontos escritos) e fechando o caderno, os pontos para

O segundo livro foi aberto em 29 de julho de 1975, sendo o primeiro registro de

Preto Velho (32 pontos escritos). Encontramos, ainda, no conjunto do acervo doc-

sócio datado de 27-01-1976 e, o último, de 30-04-1991, compondo um total de

umental, um folheto datilografado, denominado de “Pontos de caboclo no ritual

161 registros. As informações que compõem o registro estão organizadas com

de candomblé”, com várias cópias reproduzidas, o que provavelmente indica a sua

dados pessoais do sócio, as obrigações realizadas na casa e observações sobre

distribuição junto a comunidade de sócios, como parte do processo de aprendiza-

afastamento e sanções. Cada registro contém uma fotografia do sócio e a sua

gem musical e ritualístico. No folheto estão registrados os pontos para caboclo (18

assinatura. Entre os registros foi possível identificar três religiosos que possuem

pontos) e em uma segunda parte apresenta o registro denominado de “Toadas de

casa aberta na cidade e estão em pleno funcionamento.

salão”, com pontos escritos em ioruba, para os orixás (Exu, Ogum, Oxossi, Ogum
Lodé, Omulu, Xangô, Iansã, Ossaen, Tempo, Oxum Marê, Oxum, Iemanjá, Nanã

2. Livro de Atividades do Centro – O livro, datado de 28 de outubro de 1968, em sua

e Oxalá). Apresenta ainda louvações para orixás e um vocabulário explicativo de

primeira página especifica que “servirá para escrituração das atividades do Cen-

termos.

tro”. No total, são 42 páginas escritas com anotações diversas sobre as atividades
realizadas. As primeiras páginas são anotações sobre aspectos legais do Centro, os

4. Ofícios – O acervo de documentos denominados, pelo próprio dirigente religio-

dados sobre a fundação e o registro no cartório e diário oficial do estado; a relação

so, como ofício, é composto por 46 encaminhamentos que tratam de diversos

dos sócios fundadores e a primeira diretoria. O relato das atividades está organi-

assuntos. O primeiro deles é datado de 26 de julho de 1969 e trata de comuni-

zado a partir da divisão em tópicos denominados de “setor”: setor social (reuniões,

cação sobre o funcionamento do Centro, enviada para a 7ª Delegacia Policial de

visitas), caridade, setor religioso, setor de festividades, setor de obrigações, asso-

Natal, como citado anteriormente. O ultimo ofício está datado de 15 de maio de

ciativo, planejamento. Ainda sobre as atividades realizadas no ano de 1968, o livro

1996 e é dirigido ao Prefeito Municipal de Natal, no qual solicita a renovação de

traz anotações sobre a realização de festas (que também serão realizadas nos

convênio que trata de subvenção consignada em orçamento para a instituição

anos seguintes), como a de São Lázaro, Nossa Senhora da Conceição e a festa de

religiosa. Entre os documentos encontramos ofícios dirigidos para vereador, dep-

Iemanjá. Entre as atividades registradas nos anos seguintes, ressaltam-se aquelas

utado estadual e deputado federal, parabenizando a vitória nas eleições de 1970

designadas como de “caridade”, ou seja, destinadas ao atendimento em reuniões

e meses depois novos ofícios são encaminhados para os mesmos políticos solici-

espíritas, passes, consultas, tratamento, limpeza de corpo e jogo de búzios. Desta-

tando providências para execução de obras no bairro onde o Centro está situado.

cando a importância desse tipo de registro, a pesquisadora Lisa Castillo ressalta

Outros ofícios são dirigidos para a Federação Espírita de Umbanda do RN e União

que informações relativas aos barcos de iaôs iniciados no Opô Afonjá, de Salva-

Espírita de Umbanda do RN, nos quais trata de assuntos específicos da religião e

dor-BA, “vem sendo registradas praticamente desde a sua fundação, por meio de

solicita providências.

cadernos” (Castillo, 2008, p. 19).
São muitos os elementos que perpassam o conjunto documental em estudo e
3. Caderno de Música – Caderno com 56 páginas escritas com letras de pontos

que será objeto posterior de reflexão. Nos limites desta comunicação e tomando

cantados nos rituais religiosos afro-brasileiros. Inicia com os pontos cantados na

como referência específica o acervo documental escrito, gostaríamos de ressaltar
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a relação entre a oralidade e a escrita nos processos de transmissão do saber

divulgado, sobretudo nos documentos que possibilita a identificação de sujeitos

nas comunidades tradicionais de terreiro, conforme já destacado por Lisa Castillo

religiosos, ou seja, aquele tipo de informação que pode pôr em risco a exposição

(2008). As relações com a escrita não é uma novidade no universo dos terreiros,

de sua própria intimidade.

embora estes sejam concebidos como espaços exclusivos da oralidade. No âmbito dos terreiros, uma serie de atividades relacionadas a escrita são realizadas,
como por exemplo, a leitura de livros publicados por sacerdotes e praticantes das

Considerações Finais

religiões afro-brasileiras (inclusive a produção acadêmica) e o procedimento de

O projeto de pesquisa, cujo objetivo se propõe a realizar estudos dos acervos de

fazer anotações dos ensinamentos recebidos pelo neófito durante seu processo

comunidades de terreiro na cidade de Natal-RN, concluiu sua primeira etapa, a

de iniciação.

qual se refere ao Centro Humilde de Caridade São Lázaro. No entanto, outras
etapas estão sendo programadas, destinadas ao estudo de mais três acervos, con-

No caso do acervo documental escrito do Centro Humilde de Caridade São Lázaro,

forme contatos em andamento.

fonte da memória e de conhecimentos do grupo religioso, é produto de uma ação
individual e, de certa forma, é um arquivo privado. Isso tem algumas implicações

Essa modalidade de estudos se faz importante na medida em que propicia o con-

no cotidiano do terreiro. A escritura, organização do acervo, iniciativa e condução,

hecimento da história e dinâmica do universo religioso, notadamente ao propi-

sempre esteve sob a responsabilidade de Tenente Barroso. É ele que conduz a

ciar que o grupo perceba a existência material de uma documentação parte do

forma de organização dos conteúdos e do que deve ser registrado. Em termos de

processo de constituição do universo religioso, do qual ele faz parte. Assim, a ex-

conteúdo, é possível observar a existência de dois seguimentos: um que se rela-

istência dos acervos pode ser pensada como lócus da memória do grupo e fonte

ciona com a prática ritualística, os procedimentos da crença e os cuidados com os

de conhecimentos. Perceber, compreender e manter a existência do acervo docu-

praticantes (os livros de sócios, das atividades, caderno de música, o caderno dos

mental nas comunidades de terreiros contribui, em ultima instância, para pensar

animais que serão sacrificados, etc.) e outro que diz respeito a organização buro-

a sua identidade enquanto sujeito religioso, portanto, membro de um grupo reli-

crática e administrativa da casa (as fichas de inscrição para sócio, as carteiras de

gioso historicamente discriminado, como a elaboração de processos de autoesti-

sócio, ofícios, o contato com o mundo exterior).

ma, fundamentais para o entendimento dos contextos vividos, enfrentamentos e
existência de mundos da cultura de povos tradicionais.

Embora no arquivo esteja um dos registros que narra à trajetória e o cotidiano
do terreiro, poucos são aqueles que terão acesso à documentação produzida. A

Para além da narrativa sobre a trajetória do nosso personagem principal – Tenen-

noção de guardar a história significa de certa maneira, guardar segredos. Nesse

te Barroso, a história do Centro por ele fundado, a prática religiosa ao longo de

sentido, o arquivo também pode ser entendido como um campo de poder e

mais de cinco décadas, a documentação disponível no acervo estudado possibilita

prestígio na comunidade religiosa. O estudo com o acervo de Tenente Barroso nos

o desvelar questões e análises sobre temas pouco visíveis, como as relações man-

coloca também uma questão sobre a quebra da privacidade (Ferretti, 2012), na

tidas com políticos locais, na esfera municipal e estadual, como compreender os

medida em que existe a concordância em relação à publicação do referido acervo.

fios que interligam uma prática religiosa que se faz com elementos do catolicismo,

A tomada dessa decisão nos leva a procurar compreender o contexto que possi-

umbanda, jurema e candomblé ketu.

bilita a abertura do acervo. Também é importante ficar atento para o que pode ser
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RESUMO
O estudo apresenta a identificação dos valores das mangueiras na cidade de Belém,
a partir do plano de arborização implementado pelo intendente Antônio Lemos, no
final do século XIX, que utilizou basicamente como elemento arbóreo a mangueira
- Mangifera indica. A pesquisa apresenta conceitos sobre a importância da árvore e
fundamentação teórica acerca do imaginário urbano, contextualizando a realidade
de Belém. A análise de questões sensíveis da paisagem é feita a partir de documentos
históricos e poéticos.
PALAVRAS-CHAVE: Arborização urbana. Paisagem cultural. Mangueira.
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INTRODUÇÃO

necessária não só pela necessidade arbórea, mas por resgatar e permanecer a

Os valores das mangueiras para a cidade de Belém é originário do processo de

1- ÁRVORE E IMAGINÁRIO URBANO

arborização da cidade no final do século XIX e início de XX, originaram significados
materiais e imateriais para a paisagem urbana. A árvore possuí grande relevância para a cultura urbana, pois a mangueira (Mangifera indica) - principal espécie
arbórea utilizada - apresenta um significado afetivo desde sua implantação nos
boulevares da Belém do século XIX, configurando a cidade como a cidade na contemporaneidade em a “Cidade das mangueiras”.
A mangueira não a espécie arbórea mais indicada para arborização, se consideradas algumas questões técnicas, todavia, ela já faz parte tanto da paisagem da
cidade quando das questões da dinâmica urbana.
O sítio histórico foi basicamente estruturado em um desenho urbano desenvolvido pela administração do intendente Antonio Lemos no final do século XIX, influenciado pelo urbanismo europeu, sobretudo a desenvolvida por George-Eugenè
Haussmann em Paris, que garantiu uma nova percepção sobre as questões que
envolviam os benefícios oriundos da prática de salubridade urbana, nos centros e
em zonas residenciais, redefinindo as vias, tipologias arquitetônicas e setorização
de equipamentos públicos, hospitais, leprosários, asilos, parques, etc., tanto pela
redução da poluição, quanto o melhoramento térmico e o aumento da diversidade biológica.
A massa verde presente dentro desse tecido histórico – predominantemente arborizado por mangueiras - vem diminuindo paulatinamente nos últimos anos,
muito por influência das intempéries causadas pela competição entre os vegetais com linhas de transmissão elétrica, diferentes meios de transportes, falta de
manutenção, pragas, vazamentos de tubulações de água e esgoto, ou mesmo a
morte do vegetal. A identidade urbana desse sítio vem perdendo consigo elementos de um imaginário que também fora criado no passado. A restauração se faz

imaginário e a poética existente dentro das árvores.

As árvores possuem uma grande importância para a capital paraense. São responsáveis por inúmeros benefícios ao meio ambiente e a sociedade, haja vista a localização na região equatorial de forte incidência solar, auxiliando na qualidade de
vida da população. Os agrupamentos das árvores nas cidades compõem maciços
arbóreos, a arborização, um importante estrato constituinte da paisagem urbana.
A construção da paisagem através da arborização agrega valores à cidade, esses
por sua vez promovem percepções subjetivas desencadeadas por um elemento
provocador, onde, segundo Corner (1999), a paisagem não é simplesmente um
reflexo da cultura, ela remodela o mundo não apenas por suas características
psíquicas e experienciais, mas também pelo seu contexto eidético, sua capacidade
de conter idéias expressas e envolver a mente.
Paisagem cultural é uma expressão da atividade humana, ela é construída a partir
da ação antrópica na natureza, principalmente pelo desenvolvimento das atividades sociais no ambiente natural.
A linguagem da paisagem proporciona uma variedade de possibilidades de leitura.
A mensagem emitida pela imagem sintetiza essas variantes. Por se tratar de uma
linguagem com proporções universais, sua leitura e interpretação são acessíveis e
indica várias possibilidades de interação, tanto na prática quanto do processo de
imersão interpretativa.
Outra leitura é a prática da interação da interpretação feita pela imersão na paisagem e a forma que ela provoca fluxos e possibilidades de legado aos seus atores
e seus descendentes, inserindo esses aspectos em seu cotidiano, nas artes, etc. A
fluidez da paisagem deixa evidências, ora pela interação com o tempo presente,
ora pela memória criada e que pode ser despertada, como ocorre com Belém, na
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paisagem criada pelo plano de arborização instaurado no passado, e sua forma

A memória constitui o principal aporte da consciência individual na percepção, o

no presente.

lado subjetivo de nosso conhecimento das coisas, incitando percepções imaginais.
Eliminando-se a memória de todas as formas da percepção, tem-se a percepção

A paisagem cultural teve seu conceito como tipologia reconhecido pela UNESCO a

pura, nível imagético no qual se apresenta uma visão imediata e instantânea da

partir de 1992, instruindo este como um bem cultural. No Brasil, essa chancelaria

matéria. A memória opera uma contração do real, pela subjetividade das quali-

ficou a cargo do IPHAN, que em 2009, regulamentou por meio da Portaria n°127,

dades sensíveis e pelo prolongamento de uma pluralidade de momentos.

a paisagem cultural como um instrumento de preservação do patrimônio cultural brasileiro. A chancela de Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar

A construção desse imaginário é o principal desencadeador dos processos sobre a

do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o

percepção e identificação dos valores reais e imaginários das árvores para a socie-

meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram

dade. Mas a descrição será feita através de um caminho metodológico.

valores. (IPHAN, 2016.)
A arborização de Belém se enquadra no perfil de paisagem cultural, por suas car-

2- MÉTODOS PARA ANÁLISE EM PESQUISAS

acterísticas reais e imateriais na paisagem, suas mangueiras formam uma cama-

A definição de um método para identificar os valores das mangueiras de Belém

da, um extrato visível e subjetivo na cidade, está no cotidiano, reside na memória

é feita através de uma análise de teorias sobre a arborização e imaginário rela-

e nas ruas. A paisagem provoca as pessoas, criando sentimentos, emoções, evo-

cionado às questões culturais da Amazônia. O resultado desses recursos teóri-

cando sentidos, compondo o imaginário da cidade.

co-metodológicos fundamenta as searas que este trabalho tem que percorrer: o

O imaginário da cidade de Belém se fundamenta na forma como a cidade é vista,

imaginário; arborização de Belém e as questões sensíveis da paisagem.

desde seu surgimento, fundação e constituição. As cidades podem ser interpreta-

A pesquisa teve como eixo norteador referências de trabalhos de autores que

das por diferentes formas, camadas ou representações dentro da história cultural

pesquisam sobre imaginário urbano e sobre o poder que a imagem da árvore

urbana.

possui para o indivíduo e a cidade na qual ele se insere, pois é assim que será

A cidade é interpretada através de seus símbolos e signos, que contribuem para
sua compreensão, constituindo o imaginário urbano e se consolida na consciência, o entendimento sobre a cidade. A cidade imaginária e os elementos que compõem sua paisagem são permeados estes signos e significados e é fundamental
saber interpreta. (SILVA, 2001).
A árvore se insere no contexto urbano como um elemento da paisagem possuidor
de uma infinidade de potenciais imagéticos. As árvores estão enraizadas no imaginário das cidades, podendo, entre outras coisas, ser compreendidas como um
elemento da memória. Para BERGSON, (1953 apud FARAH, 2008, p. 27).
1640

identificada a forma de como o cidadão observa a cidade, a imagem que cria sobre
ela, como se relaciona com ela e exerce suas diferentes atividades. Para o desenvolvimento desta pesquisa será de grande relevância os trabalhos de Armando
Silva (2001), sobre o tema do Imaginário Urbano; Ivete Farah (1997, 2006 e 2008)
no que tange aos documentos poéticos e especificamente ao imaginário arbóreo
e Loureiro (2015), referente ao imaginário e a poética de Belém, cidade tema de
estudo desta pesquisa, com sua arborização de mangueiras.
Como o trabalho trata da arborização urbana, é pertinente relatar as observações
existentes entre a árvore e o observador, principais elementos da arborização,

1641

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

O tema exige formas de abordagem específicas, pois, como aponta Farah (2008,

A utilização de iconografia histórica busca além da compreensão de fatos da

p.57), “apreender e estudar o mundo invisível das sensações, desejos e imagens,

transformação da paisagem, trazer à tona elementos do imaginário urbano. As

induzido pelo mundo físico e espacial, árvore e a sua presença nas cidades aten-

imagens históricas, como atuais, permitem o confronto do tempo como motriz

dendo às suas reverberações no ser humano, (...) se delineia como empreende-

da observação pictórica, mas no caso das imagens atuais, houve pelo autor a

dora e arriscada.”. Essa percepção trará à tona a relação existente com o objeto

imersão no espaço, que causou percepções que foram além do recorte do registro

de estudo, no caso, a árvore, e a forma como ela relaciona com a população de

da câmera. A imagem e que proporciona ao autor a identificação da paisagem e a

Belém.

preceptiva da apreensão da mesma, contextualiza a paisagem no meio urbano - a
do presente retratado e a do passado, através de documentos históricos.

Também sobre a perspectiva de imagem das árvores e as questões pertinentes à
cultura, Armando Silva nos auxilia como método de observação do habitante e sua

Os métodos para abordagem cultural se preocupam em penetrar nos significados

relação com a paisagem e a relação pessoal com o meio, no sentido emocional e

inseridos em diversas experiências da vida urbana, vinculadas às manifestações

de suas vivencias individuais, ou seja, a construção do imaginário urbano.

psicológicas sociais do cidadão (SILVA, 1992, p.86). Para tal intenção serão utilizados múltiplos métodos, destacando-se os qualitativos, que se caracterizam por

O imaginário sobre a arborização direciona ações sociais e relações com a pais-

uma maior subjetividade.

agem urbana em Belém, o censo coletivo sobre as experimentações empíricas
delineando uma relação mais profunda entre o elemento arbóreo e o indivíduo.

Outra vertente em nossa estrutura metodológica consiste na utilização de docu-

Refletimos sobre as apropriações das árvores no contexto sociocultural, com

mentos poéticos como forma de fonte para análise e compreensão do significa-

o acumulo e a diferenciação dos significados decorrentes destas apropriações,

do das árvores e mangueiras na paisagem belenense. Como aponta Farah (2008,

no que nos interessa de forma particular: a que acontece no contexto da pais-

p.58):

agem urbana, através da presença das árvores em espaços livres e em projetos
urbanísticos paisagísticos, e o que é especialmente analisado em cada estrutura.
Os documentos históricos são importantes para identificação de aspectos existentes na paisagem, como afirma Farah (1997), através de métodos de identificação de fontes documentais com a tentativa de resgatar importantes depoimentos necessários para interpretação do assunto estudado.
A cidade mescla percepções, históricas e culturais, onde as árvores costuram nu-

“Na investigação do imaginário, recorrer à sensibilidade de artistas, é,
sem dúvida, um meio de atenuar as dificuldades que este tema impõe. É
sabido que a alma do artista é capaz de captar sentimentos, emoções e
desejos vivenciados pelas pessoas e trazê-los à tona em representações
as mais variáveis como a pintura e a literatura. Ler a cidade e, no caso
deste estudo, a sua arborização, através das imagens e representações
contidas em obras poéticas, pode revelar detalhes de sentimentos e
emoções vividos ou desejados pela sociedade e captados pelo olhar do
poeta.”

ances na paisagem urbana, revelando, como em uma vitrine, expondo o território
social e estético. A relação entre o observador e a sua imersão na paisagem de

Dentre os métodos qualitativos utilizados em muitas das pesquisas sobre arbor-

Belém provoca o envolvimento, ora por seu conhecimento empírico acerca da

ização urbana com uma abordagem sobre a qualidade da arborização e suas

paisagem, ora por seu desconhecimento pela forma dinâmica que a paisagem

influências sobre as populações, o questionário é um dos mais comumente uti-

possui.

lizados e pode ser trabalhado ao invés de somente com perguntas fechadas, tam-
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bém com perguntas abertas, gerando respostas mais aprofundadas e que tragam

A cidade aparece de diferentes formas nos romances, ora misteriosas, alegres,

maiores detalhes a partir da livre expressão do respondente, permitindo aflorar

frescas ou dramáticas, elas surgem como suporte aos enredos das tramas, como

suas experiências (Farah, 1997).

um personagem onde os atores interagem. Essa construção se alicerça em um
planejamento em que as sucessões das palavras lidas, como um trabalho semel-

O questionário foi criado para obter uma amostra e extrair da população belen-

hante ao do urbanista, que também partilha do pensamento, técnica e uma sub-

ense características qualitativas e quantitativas sobre o perfil da arborização de

jetividade para aplicação de seus projetos (SILVA, 2001).

Belém.
No imaginário urbano habitam imagens que remetem à evolução da história da
Foram utilizados como fonte de análise na construção de referências ao imag-

arte. A analogia se faz presente pela forma como ambas passaram pelo mesmo

inário na arborização urbana documentos poéticos de escritores paraenses cujas

processo de evolução e a arte por sua vez é um elemento importante para a rep-

obras possuem como temática a mangueira.

resentação, identificação, classificação conservação e restauração, etc., agregando

Propõem-se a sistematização dos valores a partir das categorias definidas por

valores. (ARGAN, 1998).

Farah (2006), como apresentadas anteriormente nesta pesquisa, propondo-se a

A arte visual também evidencia a relevância das árvores para cidade. Vários artis-

utilização de quatro delas:

tas retrataram a paisagem urbana de Belém. O registro iconográfico é muito am-

•

Árvore-tempo

•

Árvore-símbolo

•

Árvore-memória

•

Árvore-identidade

A análise dos textos poéticos da literatura evidencia um de seus elementos, a cor
local que é a idealização de um espaço imaginário, que pode ser uma paisagem,
uma cidade. A origem desse espaço está no imaginário tanto do autor, como do
leitor e essa conexão coletiva se faz pela interpretação e conhecimento empírico.
A poética e as evidências literais - que residem em muitos escritos expõem neles
as provocações necessárias para trazer à tona as intenções das escritas, a aliteração, a cor local.

plo na fotografia, gravura, pintura que servirá de subsidio para os estudos desta
pesquisa.
Nas diferentes culturas, a árvore é um elemento que surge de maneira recorrente
em representações artísticas pelas diferentes representações que este elemento
possui, assim como toda uma simbologia que ela representa sua importância são
revelados de acordo com sentimentos pessoais, assim como os seus potenciais
imagéticos.
A potência imaginal da mangueira na cidade de Belém reforça a potencialidades
que esta árvore tem na cidade tanto como elemento simbólico, quanto como elemento compositor da paisagem urbana.

3 – VALORES DA MANGUEIRA PARA BELÉM
Identificar os valores da paisagem de Belém é desenterrar as profundas raízes
que foram crescendo no imaginário sobre a árvore e o ambiente urbano, para tal
prospecção será feita uma observação em categorias, de como a árvore pode ser
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vista para aqueles que desfrutam da sua presença e imersão na paisagem urbana
de Belém. Os valores serão especificados de acordo com a abordagem de Farah
(2006), sobre as percepções das questões sensíveis relacionadas à árvore, aplicando-as às mangueiras belenenses.
A análise sobre estratos poéticos possibilita explicitar de diferentes formas os
tempos históricos e sentimentos expressos em forma de textos, iconografia, poemas, e artes. Fazer uma leitura sobre como a arborização de Belém é represen-

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Velas encarnadas de pescadores,
Velas coloridas de todas as cores,
Águas barrosas de rios-mares,
Mangueiras, mangueiras, palmares, palmares,
E a barbadianinha que ficou por lá!...
Que alegre porto,
Belém do Pará!

tada nestes documentos é uma forma interessante de se visualizar o imaginário
artístico onde a árvore configura como um elemento de conexão.

3.1 ÁRVORE TEMPO

O tempo é um elemento presente no transcorrer do verso do fragmento anterior,
pois ele inicia com a visão que ele teve do porto, suas embarcações com seu colorido, e à medida que ele foi adentrando a cidade, foram observados os túneis de

A árvore tempo surge em Belém como um elemento integrante do cosmos envol-

mangueiras, palmeiras que eram os elementos mais significativos da cidade assim

vendo a cidade, seus moradores e visitantes. A forma como o tempo se faz pre-

como as figuras humanas.

sente na relação marca o ritmo, ou seja, na forma como o homem interage em seu
meio e com a árvore, um marcador de tempo e espaço, provocando movimento

As mangueiras durante o Círio, Fig. 1, emolduram o percurso da procissão durante

proporcional a sua aproximação ou distanciamento, ora por sua localização ou

boa parte do percurso, unindo aproximadamente dois milhões de pessoas, man-

crescimento.

ifestando a sua fé, através de orações , homenagens e pagamento de promessas.

Mário de Andrade em seu livro: O turista aprendiz[1] (2015) faz um relato sobre
suas experiências em “descobrir” regiões que o autor desconhecia, assim como
aspectos culturais e históricos . Ao aportar em Belém - cidade que conhecia por
relatos de seu pai e avô que já visitavam a cidade - se depara com uma cidade diferente das que já havia conhecido tanto no processo da expedição quanto em sua
própria vida, tanto que meses depois dessa experiência, Andrade (2015, p.192 e
193): relata sua experiência:

[1]

Livro escrito em 1927 por Mario de Andrade e posteriormente editado e publicado pelo

IPHAN em 2015.
1646

1647

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

cromática, isso se deve à intenção de se destacar as formas obtidas na matriz, que
geralmente é uma tábua de madeira em que por escareamento feito por goivas, é
obtida a imagem invertida (negativo).

Fig. 1: Avenida Nazaré durante a procissão do Círio.
Fonte: Autor, outubro de 2015.

A paisagem urbana que surge nas representações artísticas tem um caráter cenográfico, um suporte as atividades sociais e culturais. A mangueira é um elemento dessa paisagem, e ela traz consigo uma gama de representações e significados
tanto para os artistas quanto para os observadores da arte. Nas obras, as árvores
surgem de maneira misteriosa, marcam o tempo, às vezes de forma dramática,
outras, espirituais, atingindo diferentes patamares de entendimento.
Na obra de Osvaldo Goeld (1895-1961) a cidade surge retratada em xilogravuras,
no cotidiano urbano, as vias em dias de chuva e as mangueiras surgem como
um elemento dramático. Mesmo o artista usando a policromia em suas obras, a
imagem dela surge negra, misteriosa. Convencionalmente, a xilografia é mono-

1648

Fig. 2: Chuva/ circa 1957, assinada xilogravura a cores, 2/12 22 x 29,5 cm Coleção Frederico
Mendes de Moraes. Fonte:http://www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?Menu=obras_
interior&opcao=T&IDItem=232. Capturado em 23 de agosto de 2015

A alegoria presente na metáfora exemplifica a subjetividade que ocorre na cidade
durante a chuva. Um processo de imersão, estado de introspecção que a cidade
provoca ao espectador- no caso a figura retratada onde o caminho presente na
imagem remete a uma perspectiva em um eixo central marcado pela sequência
de árvores, ainda reforçado pela cor azul, cujas simbologias remetem a um estado
mais profundo de consciência, contrapondo o vermelho forte e quente de seu
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guarda-chuva, como um duelo entre a paixão vivida pelo transeunte e o processo

A literatura paraense registrou o fausto gomífero e sua derrocada. Isso fez com

de chegar a novos estágios.

que houvesse certo saudosismo, pois, a cidade ficou abandonada e o processo de
sobrevivência fez com que a população que era excluída desta cidade de outrora,

Também na Fig. 2 a ideia de percurso ou de caminho mitificado aparece através da

retomasse as atividades socioeconômicas, agregando particularidades culturais,

presença das árvores em um portal, ou portão, ou seja, ela direciona o percurso

pois estes eram ribeirinhos e as ruas por sua vez passaram a apresentar-se como

reflexão, esta dentro e fora do muro se ergue aos céus, um estado superior.

rios.

A chuva está presente na xilogravura de Goeld, um elemento muito significativo no

Mesmo com a relação do ribeirinho ou do homem do campo com a cidade ou

imaginário urbano de Belém, ditador de tempo, ritmo, assim como a mangueira.

os grandes centros, seu imaginário prevalecia - o imaginário característico na

Quando a chuva cai por volta das 14h e 16h, aparentemente a cidade para, mas,
na verdade, outras ações surgem junto com as gotas de chuva: muitas mangas
caem, a água ao escorrer acaba limpando as calçadas, a chuva pulveriza o perfume das flores da mangueira e a paisagem se torna mais impactante, sinestésica,
seja para aqueles que seguem o caminho, os que se protegem da chuva embaixo
das mangueiras, ou aqueles que simplesmente apreciam a chuva cair. A hora é
ditada pela chuva, compromissos marcados sempre antes ou depois da chuva,
isso ocorre há anos, que já se tornou um aspecto da cultura local.

3.2 ÁRVORE MEMÓRIA
A árvore memória surge no contexto dos valores existentes da mangueira, com
um elemento que evoca a memória afetiva. Os fluxos imagéticos desencadeiam
processos que cutucam os inconscientes daqueles inseridos na paisagem urbana,
no caso de Belém nas ruas arborizadas por mangueiras.
A natureza e a paisagem da cidade de Belém sempre estiveram presentes na literatura, ora por ser o cenário, ora por ser também um personagem dentro as
diferentes produções literais. Visualizar as camadas da literatura e da poesia existentes é uma obra de conexão entre árvore e o eu lírico, no caso das poesias e
do narrador em outras estruturas textuais. Especificamente por se tratar de uma
abordagem que visualiza produções a partir do final do século XIX, os assuntos são
referendados ao mesmo período.
1650

Amazônia, com suas raízes na cultura do ribeirinho:
Envolvida em isolamento e mistério, Amazônia foi construindo um
sistema ribeirinho e extrativista integrado por pescadores, coletadores
de castanhas, mateiros extratores de seringa, de couros, de reina
de árvores, de ouro e de diamantes. Acrescentam-se os lavradores,
os seringueiros, os vaqueiros e fazendeiros, os comerciantes, os
empresários, os biscateiros e os artesãos das mais diversas categorias
que vivem em função das florestas e dos rios. Uma cultura com
profundas relações com a natureza, que perdurou, consolidou e
fecundou poeticamente o imaginário (até o final dos anos 50) destes
indivíduos e isolados e dispersos às margens dos rios. (LOUREIRO, 2015,
p.51)
A cidade já não era receptiva às sofisticações estrangeiras, reafirmando a cultura
do ribeirinho, não atraindo as famílias mais abastadas, que, por seguinte, procuravam outros centros ou a capital federal. Vários autores surgiram revelando a saudade da Belle Époque belenense, mas a de maior relevância é Eneida de Moraes,
escritora paraense que viveu sua infância em Belém e juventude e maturidade no
Rio de janeiro. Ela relatou em crônicas as suas experiências na cidade, situações
que foram determinantes para formação de seu caráter. No livro “Aruanda”, ela
faz uma analogia de Belém a esta cidade africana, que é um lugar específico no
plano espiritual, reservado para espíritos, mas especificamente ela designa como
uma terra livre e bela, capital de sonhos, ambições e desejos. Neste livro (Moraes
1957, p.4), ela relata a materialização de ser:
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Velha mangueira jamais nos acolheu em seus braços; era grande demais
e hoje creio que era sombria misteriosa quase uma floresta escura. Era
grande e velha e impunha respeito como se fosse nossa vó contando
estórias.
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do indivíduo, a relação de uma lembrança da infância. As mangueiras fazem o
resgate da memória infantil, pura e lúdica:
“Mangueiras e Coqueiros. Lembro da casa de meu avô onde vivi a
melhor infância...”

Esse relato de Eneida personifica a figura da árvore como sua avó, como uma
“Muitas das frutíferas estão enraizadas em mim pelo contato com elas
desde a infância em Bragança-Pa. As memórias mais frescas estão
ligadas às mangueiras. ”

tradição, uma referência à genealogia existente entre seu lar. Outra observação
intrínseca é o fato da árvore ter um grande porte, e que provavelmente antecedera o processo de arborização da cidade, e que a presença desta, seja uma tradição
de se plantar as árvores nos quintais, ora para frutos ora para um processo de
aclimatação de espécies exóticas, o que é o caso da mangueira.
As experiências vividas por ela, personificando as árvores, interagindo, brincando,
fez com que a autora tivesse respeito, afinal elas fizeram parte de seu imaginário.
A paisagem urbana criada por Eneida remete a um universo fantástico construindo uma fantasia infantil, mas por se tratar de uma crônica escrita pela autora, cujo
histórico é um elemento presente no texto, a cidade e suas características foram
atores dentro de seu processo de maturação pessoal e profissional, Belém, suas
mangueiras envolvem seus habitantes a experimentações e provocações profundas.
Analisando as evidências registradas intrinsecamente nas respostas dos questionários aplicados, observamos que a presença da mangueira na cidade é muito

A árvore memória, tem o poder de fixar paisagens, eventos e emoções nas pessoas. A importância em se preservar a paisagem composta por estas árvores que
carregam forte significado é necessária por fazer parte do patrimônio cultural da
cidade.
Observando os registros históricos, a casa de Lemos, situada à Avenida Gentil
Bittencourt (Fig. 3), cuja fachada em estilo arquitetônico eclético de linhas e acabamentos Art nouveau, traz à paisagem uma relação entre estilo e a natureza do
arcabouço arquitetônico. A residência foi palco de grandes decisões políticas e
também servia de extensão do gabinete do intendente, que depois fora incendiada, saqueada e cenário da derrocada de Lemos. A árvore presente à frente da
residência reafirma o tempo vivido na cidade, ora por sua arquitetura, ora pelo
simbolismo que carrega. Ela transmite a ideia de processo, do tempo em que a
cidade viveu no passado, da Belle Époque ao contemporâneo. As ruas reforçam o

relevante, identificando a árvore como memória.

propósito de Lemos e funcionam como um marco da presença dele para a posteri-

No questionamento sobre a cor da cidade, a resposta da maioria, é que Belém

o centro urbano.

dade delimitando a cidade do passado, da primeira légua patrimonial que definia

é multicolorida, mas é seguida pela cor verde, numa referência à arborização,
parques e praças.
Notou-se ainda que as vias arborizadas trazem à tona fragmentos da memória
individual de cada transeunte, e que existe uma relação de respeito quando se
referem à mangueira. Há relatos em que se observa a relação da memória afetiva
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5.3 ÁRVORE SÍMBOLO
A árvore símbolo apresenta valores e sentimentos associados a ela, no caso da
mangueira em Belém isso não é diferente, ela dentro da paisagem carrega consigo um repertorio vasto, enraizado no imaginário da população paraense.
Das árvores também brotam recordações, vivências, experimentações de fé, o
caminho que ela circunda nas ruas da cidade reforçam a ideia de maternidade, a
mesma sensação espiritual causada pela fé durante a procissão do Círio. Levantar
a cabeça durante o Círio é se deparar com um túnel de mangueiras, galhos, folhas,
frutos e flores. Isso ocorre tradicionalmente, pois, as primeiras experimentações
arbóreas na cidade foram através da necessidade de se proteger a procissão na
então estrada de Nazaré, isso ainda no século XVII. A conexão entre a fé católica,
Nossa Senhora de Nazaré e Deus, se faz por intermédio da mangueira. A memória
de Branco de Melo, está carregada de recordações de antigos festejos de Círios
de sua infância. Um dos precursores do modernismo no Pará, ainda transita pela
seara da prospecção dos sentimentos empíricos. De suas árvores pintadas em
diferentes técnicas, brotam memórias de sua infância, transmitindo uma saudosa
recordação de uma cidade com tradição.
O registro do tempo existente nas Fig. 4 são representações da memória da infância de Melo, de festejos do Círio em Belém. Um símbolo que emoldura a principal
Fig. 3: 1- Casa de Antônio Lemos, situada à Avenida Gentil Bittencourt

festividade religiosa do norte do Brasil. Nas imagens as mangueiras aparecem

Fonte: Antônio Lemos e sua época, Rocque. p.468. 2- Lote que fora a Casa Antônio Lemos (onde

como um ponto central da imagem sombreando um mar de gente, contidos por

ainda preservado), atual sede o IBGE Pará, localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro (ainda
o nome presente). Fonte: Autor. Capturado em setembro de 2016.3- Elemento Conector dos
tempos.Fonte: Autor, montagem sobre imagem de: Antônio Lemos e sua época, p.468

edificações de tipologias arquitetônicas ecléticas, ainda sem muita interferência
de edifícios com muitos pavimentos, já se nota a presença de edifícios. A procissão
leva consigo os ex-votos: potes, miniaturas de barcos, casas com a finalidade de
agradecer uma graça alcançada, um pedido feito, uma promessa. É interessante
a inclinação da árvore presente na imagem, ela se curva na mesma direção do
sentido da procissão, passando a ideia de movimento de que a árvore acompanha
os romeiros.
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Ai! Mangueiras da Cidade,
que o sol esculpiu na sombra,
por vós o poeta implora,
por vós a poesia clama…
Ai! Cidade das Mangueiras!
Quem te vê e não te ama?
A mangueira surge como um elemento metafórico, que identifica o lugar dentro da cultura amazônica, mesmo sendo uma árvore exótica assinalando como
um identificador da cidade. Funciona como um recurso literário dentro da cultura
como um símbolo de sabedoria, introspecção e espiritualidade. Em Belém ela é
um corredor fantástico, um caminho que liga ao sagrado e espiritual.
Fig. 4 - Sem título. Aquarela. Branco de Melo. 2013 (1) e Sem título. Aquarela. Branco de Melo. 2013
(2) Fonte: Autor.

Na Fig. 4 (2) mangueira surge como uma espécie de invólucro da berlinda da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem da santa surge de maneira resplandecente reforçado pela cor vermelha das flores de seu andor, mas que pelo
movimento dos promesseiros, irá cruzar esse portal arbóreo.

3.4 ÁRVORE IDENTIDADE
A existência de uma paisagem forte, reconhecida pela população, como nossos
estudos indicaram, define uma identidade reforçada pela presença de um símbolo
da cidade. As mangueiras, mesmo que de maneira reduzida no espaço público, já
definem Belém como “cidade das mangueiras” e criam dentro do imaginário urbano uma infinidade de conexões sensoriais sobre a experimentação de estar na
cidade, sobretudo, nos bairros em que há mangueiras em suas vias. No poema de
Loureiro (2012), esta relação é explícita:
Cidade das Mangueiras!
Quem te vê e não te ama?
Ruas de anjos com asas
de verde beleza arcana.

1656

A cultura também é representada de outras formas, na música, na arquitetura e
nas artes visuais. Através das linguagens visuais, vários artistas representaram a
cidade de Belém e sua arborização. É notório esse registro ao longo do período
que sucedeu o ciclo da borrada até a contemporaneidade.

4- À SOMBRA DA MANGUEIRA: CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Entender a paisagem da cidade de Belém é percorrer caminhos que indicam o
transcorrer do processo da arborização da cidade, da experimentação de elementos que transcendem a atmosfera real, é uma viagem para o passado, a memória
dos sabores e perfumes, as diferentes nuances desta arborização, que os estratos
analisados evidenciaram.
Uma alusão a um sonho vivido, ou pelo mistério, dramaticidade, mas que é
passível de interpretações sublimando questionamentos pessoais sobre o objeto,
conduz a percepção da arte e atmosferas únicas.
A relação entre a árvore e a cidade passou a fazer parte da cultura das relações
entre a rua, cidades e até a chuva na paisagem belenense, provocando sensações
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sensoriais trazidas pelo perfume e sabor das frutas, a proteção solar e da chuva,

vação, por parte do poder público e da própria sociedade local, reconhecendo de

uma imersão na natureza e na memória de um passado próspero e promissor.

fato a importância dos valores existentes na mangueira e nas vias arborizadas de
Belém.

Os valores criados pela mangueira e a paisagem urbana são inúmeros, mas facilmente identificável por aqueles que têm a possibilidade de desfrutar das sombras

É importante fazer um inventário das árvores, verificando a situação morfológica

de uma saudade da belle époque. A penumbra do ordenamento urbano de Lemos

e as patologias existentes, além de estudos para a verificação da idade média e

ultrapassou a barreira espacial do tempo. A grande Belém apresenta propostas

desenvolvimento de manejo que realmente seja normatizado – em caso de podas

interessantes de arborização, levando em consideração questões culturais, com a

para combate de pragas e doenças e tutoriais. Também é relevante a manutenção

inserção de espécies da flora tropical e local. A mangueira tem o poder de enlaçar

de redes elétricas, sistemas de escoamento de águas pluviais e esgoto, assim

muitos fluxos imaginais, socioeconômicos, psicológicos e sinestésicos.

como abastecimento de água, pois muitas árvores sucumbem por problemas de
apodrecimento nas raízes ocasionados por vazamentos ou sinistros com o cho-

Entretanto, Belém possui um quadro negativo com relação à arborização, visto

que das árvores na rede elétrica.

que ela vem perdendo muitos exemplares arbóreos, tanto que segundo o IBGE
(2016), entre as 20 capitais arborizadas, Belém está em último lugar. É incoerente

A arborização é um elemento da poética urbana, um olhar para íntimo, para si

para uma cidade que leva o título de ser a Cidade das Mangueiras e se localizar na

através de um elemento que indica uma infinidade de possibilidades imagéticas

Amazônia.

e psicológicas. A mangueira, e o que ela representa em termos de arborização é
uma declamação muda de poemas, de sentimentos trocados durante a relação

A arborização da cidade é de interesse histórico e precisa ser salvaguardada por

que o percurso propicia ao espectador, onde Bachelard (2005, 245) revela: sob sua

instrumentos legais mais incisivos no âmbito da preservação e manejo. É interes-

forma simples, natural, primitiva, longe de qualquer ambição estética, de qualquer

sante para cidade ser essa floresta urbana belenense, e ter seu reconhecimento

metafísica, a poesia é uma alegria do sopro, evidente felicidade de respirar.

como Paisagem cultural pelas inúmeras relações existentes entre os habitantes
da cidade e a mangueira e consequentemente ao maciço arbóreo, assim como

A arborização incita o voo do sonhar.

pelo ineditismo enquanto proposta de arborização e no caso específico da Avenida Nazaré, ela ser o primeiro passeio público do norte do Brasil.
É interessante haver o tombamento das mangueiras de Belém em esfera federal,
além de elevar a mangueira e a arborização de Belém à categoria de Paisagem
Cultural, com a principal intenção de preservar a paisagem dessa floresta urbana
tão peculiar de carregada de poética, fora o fato de ser uma arborização de interesse histórico.
A visibilidade nacional e internacional em que implicaria o tombamento traria uma
melhor conscientização e políticas públicas direcionadas para o manejo e conser1658
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre questões que permeiam
a ausência de caminhos antigos e trilhas modernas entre os bens culturais e
patrimônios protegidos pela legislação brasileira. Caminhos antigos e trilhas
modernas têm sido negligenciados como patrimônio, estando à margem das
iniciativas de proteção de bens culturais no Brasil. Além da importância histórica
no processo de ocupação do território brasileiro, na configuração das redes de
poder e nas construções culturais, os caminhos e trilhas são marcas deixadas pela
sociedade na paisagem que ajudam a interpretar e compreender a história dos
lugares e das pessoas. Eles são compostos por características tangíveis e intangíveis,
expressos em vias de circulação muitas vezes tidas como precárias e tortuososas e
desafiam a sociedade a encontrar mecanismos de conservação e salvaguarda que
valorizem sua especificidade cultural. O presente texto contextualiza o atual cenário
em que caminhos e trilhas estão inseridos (em especial de Minas Gerais), analisa
o contexto de proteção de bens culturais no Brasil e promove reflexões acerca da
patrimonialização, do uso e da apropriação dessas vias de circulação. No momento
em que as discussões sobre o patrimônio no Brasil buscam seu estado da arte
entende-se que uma reflexão sobre o lugar dos caminhos antigos e trilhas modernas
no contexto da patrimonialização, da vivência da memória e das políticas públicas
dos bens patrimoniais se faz necessária.
Palavras-chave: caminho; paisagem; patrimônio; cultura.

herbertpardini@ciclus.com.br
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Prólogo
Este artigo surge de uma inquietação acerca dos caminhos, mais precisamente sobre a dicotomia entre sua importância na conjuntura histórica e socioeconômica
brasileira e sua insignificância no contexto cultural deste país. As discussões aqui
abordadas são resultado de pesquisa em andamento para defesa do título de mestre em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania pela Universidade Federal de
Viçosa, em Minas Gerais.
Caminho, trilha, trilho, rastro, vereda, picada, rota, atalho, rumo, carreiro, senda,
derrota, muitas são as nomenclaturas utilizadas para descrever vias de circulação
utilizadas no processo de territorialização e apropriação do espaço, carregadas de
memórias de relações entre sociedade e natureza. Neste artigo a palavra “caminho” é utilizada em seu sentido denotativo, ou seja, indica “porção mais ou menos
estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir; faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre
dois ou mais lugares” (Hoauiss, 2009). O termo “trilha”, também em sentido literal,
é utilizado para transmitir a ideia de “caminho rudimentar, geralmente estreito
e tortuoso, entre vegetação; vestígio deixado em caminho percorrido” (Hoauiss,
2009). Os “caminhos antigos” são aqui limitados pelas vias de circulação muito
utilizadas até meados do século XIX no processo de interiorização do Brasil e que,
a partir desse período, começaram a ser suprimidos por estradas e ferrovias. Em
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ocupação do território, configuração de redes de comércio e poder. Entretanto, na
atualidade, sua importância cultural é de maneira geral, reduzida apenas a uma
conotação comercial, que se apoia em vestígios da história para enredar produtos e experiências temáticas envolvendo roteiros turísticos, trilhas interpretativas,
travessias em caminhadas de longo curso, etc.
Mesmo o interesse acadêmico tem comumente se restringido às reiteradas tentativas de “apropriação e utilização” do desconhecido, baseando-se em narrativas,
representações cartográficas e evidências arqueológicas que pouco ou nada dialogam entre si, reproduzindo informações generalizadas sobre os caminhos sem
o necessário aprofundamento, perpetuando uma visão vertical, de sobrevoo, que
descarta perspectivas de leitura e análise diferentes daquelas já consagradas. Afinal, onde estão os caminhos? O que foi feito deles? Quais os usos que recebem
atualmente? Por que não são valorizados como bens culturais?
As marcas deixadas pelos caminhos na paisagem e sobre o espaço, assim como
as formas de percebê-los, vivê-los e pensá-los são tão significativas quanto a infraestrutura viária em si. Besse (2014) fundamenta-se no historiador John Brinckerhoff Jackson para destacar que a construção dos caminhos, sua gestão, organização e controle da circulação, estão diretamente ligados à forma como os seres
humanos se deslocam e como reagem aos deslocamentos, bem como à maneira
como organizam suas vidas.

“trilhas modernas” são incluídas as vias contemporâneas, algumas delas com

A partir do final do século XVII, com as “descobertas” minerais no interior do atual

traçado comum aos caminhos antigos e outras com implantação mais recente,

estado de Minas Gerais, uma rede de caminhos se espalhou pelo sertão. Segundo

datada do século XX. As principais diferenças entre ambas são o período histórico

Neves (2007) tais caminhos, além do transporte e intercâmbio comercial, serviam

de utilização, o uso dado e a função.

à fiscalização, a cobrança de tributos e ao controle de mercadorias. Com o passar

Percursos

do tempo, as primitivas vias de circulação transformaram-se em “caminhos palmilhados regularmente por mineradores tropeiros e boiadeiros, responsáveis pela
ocupação e povoamento dos sertões” (Neves, 2007, p.22) e, no entroncamento

O destaque dado aos caminhos na conquista dos chamados “sertões” é frequen-

das rotas, surgiram aglomerados populacionais, “embriões dos futuros núcleos

temente verificado em preâmbulos de narrativas históricas sobre o Brasil, em es-

urbanos” (Neves, 2007, p.22).

pecial de Minas Gerais, que evidenciam a indissociável relação entre caminhos,
1664
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Os caminhos, pormenorizadamente citados e descritos em relatos, roteiros,

“íngreme, estreito e tortuoso” (Pinto, 1938, p.58), áspero (Antonil, 1955, p.217), in-

relatórios, cartas, mapas, livros, em diferentes épocas e distintas abordagens,

cômodo (Abreu, 1988, p.43), penoso (Spix; Martius, 1981, p.175), poeirento (Saint-

como estratégicos e indispensáveis para o conhecimento e controle do território,

Hilaire, 2000, p.35) , intransitável (Pohl, 1976, p.59), além de serem obstáculos para

ao longo do tempo foram sobrepostos por percursos carroçáveis, ruas, rodovi-

o deslocamento de peões, muares e carroças, passaram a ser declaradamente os

as pavimentadas e não pavimentas e estradas de ferro. Alguns perderam-se no

obstáculos ao crescimento econômico da província.

abandono e em meio ao crescimento da vegetação ou viraram matéria prima para
o extrativismo mineral. Os caminhos passaram a ser figurantes de uma história

As mudanças no cenário econômico, a expansão demográfica, a dispersão dos

que determina o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido.

núcleos urbanos, as oportunidades de exportação, “fizeram da existência de complexa infraestrutura viária um imperativo incontornável” (Barbosa, 2011, p.910).

Assim como a paisagem muda e é ressignificada, os caminhos perderam e gan-

Os caminhos foram modificados com o passar do tempo, desde sua possível ori-

haram valor ao longo do tempo. Aqueles que outrora foram fundamentais para a

gem nos rastros de tapir, às veredas indígenas, passando por trilhos consolida-

“conquista” do sertão deixaram de sê-lo quando a ideia de progresso se contrapôs

dos pelo caminhar a pé e em fila indiana, por estradas alargadas pelo gado e as

à de decadência, quando o moderno se opôs ao antigo, quando o rompimento

carroças, pela implantação do calçamento e de estruturas para as estradas de

com Portugal e o espírito de independência criaram um discurso civilizatório e

rodagem, chegando às ferrovias e aos transportes rodoviários (Holanda, 1994). O

desenvolvimentista que passou, em grande parte, pelas vias de circulação.

caminho não apenas representava o atraso, ele materializava o que deveria ser
deixado para trás, o que deveria ser superado.

Henrique Gerber, engenheiro da Repartição de Obras Públicas da província de
Minas Gerais, responsável pela apresentação do “novo plano do sistema viário da

Os caminhos que se mantiveram resistentes à ação do tempo e da sociedade re-

província em substituição à Lei Mineira n.18 de 1835” (Gerber, 2013, p.21), defen-

ceberam novos usos, atribuições e significados. A rede complexa de caminhos,

deu, em 1863, que “o desenvolvimento de um país, notoriamente, depende, em

diretamente relacionada ao poder e dominação resultante da configuração e re-

proporção direta, da sua produção e do estado de perfeição das vias de comuni-

configuração do espaço geográfico e da paisagem no período colonial, deu lugar

cação, dois elementos que, devidamente reunidos, constituem um poderoso fator

a um sistema de trilhas carregado de conotações. Na atualidade são atribuídos a

do bem-estar da nação e são a medida pela qual se julga seu grau de civilização”

eles outros valores, não menos importantes, relacionados à saúde, ao prazer, à fé,

(Gerber, 2013, p.117).

à competição, à contemplação, à aventura que, de outra maneira, traduzem novas
formas de relacionamento da sociedade com a natureza e, por consequência, no-

Antes dele, em 1º. de fevereiro de 1835, o Presidente da Província Antônio Pauli-

vas criações culturais.

no de Abreu, em mensagem aos deputados da recém instalada Assembleia Legislativa, foi enfático ao dizer que “entre as obras públicas que interessam mais

David Harvey (1989) destaca que as transformações do mundo contemporâneo,

diretamente à riqueza são as estradas e os canais (...) as péssimas estradas são,

as relações tempo x espaço, as mudanças culturais, sociais e políticas, interfer-

seja-se lícito dizê-lo, a chave encantada que de muitos anos fecham os tesouros

em nas relações da sociedade com o espaço, em sua produção, reprodução e

da Província, tornando-os quase improdutivos” (Pimenta, 1971, p.37). Ao longo do

consumo. Desse modo, os caminhos, assim como as cidades e as paisagens, são

tempo os caminhos, inseparáveis “companheiros” de depreciativos adjetivos como

transformados em produtos culturais, são recriados e vendidos como novidade.
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Os caminhos que não foram esquecidos, abandonados, sobrepostos ou arranca-

Mesmo em tempos e funções diferentes, os caminhos antigos e as trilhas mod-

dos (e mesmo alguns dos que foram) são trabalhados como trilhas modernas,

ernas compartilham de uma característica importante e comum: são marcas, evi-

produtos comerciais que atraem público para a vida ao ar livre ou para o pseudo

dências da relação entre sociedade e natureza. Partindo do entendimento de que

contato com a história, a partir da valorização do passado e da natureza “intocada”

“qualquer intervenção humana na natureza envolve sua transformação em cultu-

(Diegues, 1996). Na atualidade, são ícones do “resgate” da contemplação, do con-

ra” (Cosgrove, 1998, p.225) é possível inferir que o conhecimento dos caminhos

tato com a natureza, como uma espécie de freio na agitada rotina diária urbana,

e trilhas está intimamente ligado à interpretação da paisagem e que ambos são

como um “retorno ao passado”.

essenciais para a compreensão da história dos lugares, da formação das cidades
e do simbolismo por trás de representações de discursos, pensamentos e poder.

As trilhas modernas ganham cada vez mais espaço em publicações voltadas ao
aspecto técnico (design e manejo), turístico, esportivo e de lazer. Em geral, são
retratadas apenas como vias de acesso, como estruturas com maior rusticidade

Percalços

e como “lugares de contato com a natureza” a partir do uso ou da interpretação

A origem histórica da política de proteção e os rumos da conservação e salvaguar-

do patrimônio circundante. As trilhas estão mais ligadas à atividade praticada e à

da de bens culturais no país está diretamente associada ao “conjunto de esforços

“simplicidade” do meio aonde se localizam do que às características construtivas

realizados, em especial o dos intelectuais modernistas de conhecer, compreender

e o modal de transporte utilizado. Rodovias, estradas 4x4, percursos em meio ao

e recriar o Brasil” (Rodrigues, 2001, p.20). O resultado do esforço concretizou-se

dossel de árvores, picadas de animais, percorridos a pé ou em luxuosos veículos

na patrimonialização de Ouro Preto como “Monumento Nacional”, em 1933, e a

off road, são todos considerados trilhas.

criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937.

A tentativa de enquadramento e segmentação das trilhas modernas com base em

Um dos principais atores desse processo, tendo inclusive seu anteprojeto de “or-

classificações ou categorias, considerando suas características materiais e imate-

ganização dum (sic) serviço de fixação e defesa do patrimônio artístico nacional”

riais, exige um trabalho hercúleo e desafiador. As trilhas podem ser consolidadas

(Andrade, 2002, p.271) como referência para a criação do SPHAN, foi Mário de An-

“espontaneamente” pelo trânsito de pessoas ou construídas com objetivo espe-

drade. Cabe destacar que no ofício acompanhado de memorial enviado ao então

cífico e maquinário próprio. Podem ser curtas, com poucos metros, ou atravessar

Ministro da Educação Gustavo Capanema, o célebre poeta, romancista, etnógrafo,

países. Podem circundar cidades ou percorrer áreas completamente remotas. Po-

musicólogo, professor, ensaísta, documentarista, entre outras atribuições, notabi-

dem ser discretas, quase imperceptíveis, ou dotadas de infraestruturas modernas

lizou os caminhos entre as obras de arte patrimoniais incluídas na categoria “Arte

e confortáveis. Podem ser divididas pela frequência de uso (diário, esporádico,

Arqueológica” e na subcategoria “Paisagens”. De acordo com Mário de Andrade,

sazonal), pelo valor funcional (deslocamento, trabalho, lazer, turismo, pesquisa),

“Paisagens” contemplaria “determinados lugares da natureza, cuja expansão

pelo valor simbólico (fé, iniciação, aventura), pela restrição de passagem (servidão,

florística, hidrográfica ou qualquer outra, foi determinada definitivamente pela in-

privada, pública com impedimentos como em unidades de conservação). O val-

dústria humana dos Brasis, como cidades lacustres, canais, aldeiamentos, camin-

or econômico atribuído às trilhas pela circulação de pessoas, animais domésticos

hos, grutas trabalhadas, etc.” (Andrade, 2002, p.274). O intelectual viveu mais sete

e mercadorias pode ser intrínseco, no caso do transporte, e intangível ou incal-

anos após a criação do SPHAN e, caso tivesse vivido até os dias atuais, ainda não

culável na apropriação como produto turístico.
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veria seu sonho realizado, ao menos em relação a ter caminhos antigos ou trilhas

Entretanto, em estágio de instrução, etapa em que o processo de tombamento foi

modernas como patrimônio nacional.

aberto, mas aguarda parecer, são encontrados quatro bens (ou sítios) relacionados a caminhos, a saber: (i) “Remanescentes de caminhos: 1. Caminho do Mar; 2.

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, compete à União,

Caminho do Padre José; 3. Calçada de Lorena” em São Paulo, que está em fase de

aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a proteção do patrimônio históri-

instrução desde 1954; (ii) “Engenho Jesuíta, Estrada da Serra da Calçada e Ponte

co, cultural, artístico, turístico e paisagístico. O patrimônio cultural é definido pelo

Bela”, em Itaguaí / RJ, que aguarda parecer em fase de instrução desde 1966; (iii)

artigo 216 como “os bens de natureza material e imaterial, tomados individual-

“Remanescentes da Estrada Real, na Chapada Diamantina, Rio de Contas / BA”,

mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória

desde 1998; e (iv) “Remanescentes do Caminho do Viamão, situado entre os Es-

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (Brasil, 2017, p.164).

tados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina”, desde 2012 em fase de instrução.

A Constituição Federal estabelece ainda que os mecanismos de proteção do patrimônio cultural brasileiro são: inventários, registros, vigilância, tombamento, de-

A curiosidade e, por que não, a perplexidade sobre a demora com que tais proces-

sapropriação, e outras formas de acautelamento e preservação. Os instrumentos

sos aguardam um parecer final fez com que um cidadão brasileiro, por dezenas de

de proteção do patrimônio material incluem ainda a “valoração do patrimônio cul-

vezes (49 para ser mais exato), buscasse obter uma resposta junto ao IPHAN sobre

tural ferroviário” e a “chancela da paisagem cultural” (IPHAN, 2018).

“fiscalização, conservação e processo de tombamento de patrimônio histórico ou
artístico” (CGU, 2016, p.1) de alguns bens, entre eles, o citado anteriormente “En-

De acordo com o documento “Lista de Bens Tombados e Processos em Andamen-

genho Jesuíta, Estrada da Serra da Calçada e Ponte Bela”.

to (1938 – 2018)” (IPHAN, 2018), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, o país possui 1.161 bens tombados em nível federal de proteção. Esses

O cidadão, sem obter solução para suas dúvidas, protocolou recurso junto à Ouvi-

bens ora recebem uma atribuição individual, como no caso das “ruínas da Fábrica

doria Geral da União e recebeu, como resposta e justificativa de representante do

de Ferro Patriótica” em Ouro Preto, ora estão incluídos em um conjunto, como

IPHAN, a informação de que “não existe normativa e/ou exigência que imponha

no caso do “Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto”, que contem-

temporalidade para conclusão de um estudo de tombamento”. E ainda que “são

pla diversos bens materiais imóveis da arquitetura civil e religiosa setecentista.

inúmeras as variáveis que podem acarretar em um intervalo de tempo significati-

Tal característica favorece a divergência entre os “números gerais” do patrimônio

vo para avaliação para o tombamento ou não” (CGU, 2016, p.9).

tombado no país, como pode-se observar em dados oficias do governo federal
divulgados em 2017 que apontaram “mais de 1,2 mil bens tombados e protegidos

A resposta pareceu não convencer o auditor federal que assinou a nota técni-

pelo IPHAN” (Portal Brasil, 2017).

ca. O auditor destacou, ao citar a “Carta de Serviços ao Cidadão”, disponível no
website institucional do IPHAN, que o órgão possui “até cinco anos para informar

Independente disso, nenhum dos bens se caracteriza pela proteção de um camin-

o deferimento ou indeferimento do tombamento” (CGU, 2016, p.11). Ainda que

ho ou trilha. Aqueles que possuem alguma similaridade estão associados a ruas,

justificativas possam ser dadas para a demora, é intrigante que os processos cita-

conjuntos urbanos que outrora tiveram origem no encontro de vias de circulação

dos estejam há tanto tempo sem um parecer definitivo e que todos os processos

ou edificações localizadas às margens de alguma zona de trânsito secular.

envolvendo o tombamento federal de caminhos (ou remanescentes dos mesmos)
estejam em fase de instrução. Será apenas mera coincidência?
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Minas Gerais (que ocupa o segundo lugar nacional em bens protegidos pelo IP-

de patrimonialização de bens culturais em Minas Gerais: o efeito “Estrada Real” e

HAN) possui aproximadamente 152 bens protegidos em âmbito estadual, entre

o binômio preservação / arrecadação.

tombamentos e registros. Nenhum deles contempla um caminho. A informação
é da lista de bens protegidos apresentados ao ICMS Cultural até o ano de 2018

O Projeto Estrada Real, institucionalizado como programa de desenvolvimento re-

(IEPHA, 2018) e a “imprecisão” se dá pela presença de bens em que o nível de

gional a partir da Lei 13.173 de 20 de janeiro de 1999, apontou uma alternativa

proteção não está definido na tabela de referência. Conjuntos urbanos que in-

econômica possível para os municípios com a exploração da atividade turística, a

cluem ruas originadas de vias rudimentares e patrimônios naturais que possuem

partir do “produto caminho”. A proposta encampada pela Federação das Indústri-

percursos antigos ou modernos estão entre os bens tombados, entretanto, nen-

as do Estado de Minas Gerais (FIEMG), com recursos públicos estaduais, federais

hum deles têm no caminho o objeto da proteção.

e internacionais, fez com que os “caminhos reais” lembrassem a “fênix” e “ressurgissem”, ainda que alicerçados mais no marketing e nos interesses políticos e

É importante destacar que por Minas Gerais passaram caminhos históricos impor-

particulares, e menos no produto turístico em si.

tantes como “Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho para o Distrito Diamantino, Caminho da Bahia” (Santos, 2001) entre muitos outros, de menor extensão,

A “Estrada Real” e suas variantes ganharam, quase que instantaneamente, im-

que uniram núcleos de povoamento ou que derivaram das rotas principais. E, ain-

portância cultural para os municípios, mesmo em locais em que não haviam evi-

da hoje, trilhas modernas transpõem serras interligando comunidades como na

dências históricas e físicas de sua existência. A tentativa de envolver mais munici-

região de Diamantina, servindo de ambiente de socialização para as “lenheiras”

palidades sob o guarda-chuva do projeto ampliou o caminho, em diversos lugares

que vão ao campo buscar o combustível para os fogões a lenha de Lavras Novas,

deixou de lado o suposto traçado original e focou na concepção de um “roteiro

acolhendo os turistas em busca de aventuras na travessia Lapinha / Tabuleiro,

viável”, ou seja, um percurso na área de abrangência dos corredores históricos de

servindo como atalho para os moradores da região da Serra do Brigadeiro, ex-

circulação, que melhor atendesse às demandas de empreendimentos privados.

pressando uma diversidade cultural que também merece ser protegida.

Não se pode questionar o investimento em mídia, a associação direta da marca

Ainda em Minas Gerais, na esfera municipal de proteção, também de acordo com

Estrada Real a lugares e produtos com “identidade” mineira, em ações de pro-

a lista de bens protegidos apresentados ao ICMS Cultural até o ano de 2018, ex-

moção no Brasil e no exterior, a mobilização e articulação de centenas de em-

istem nove bens categorizados como “conjuntos paisagísticos urbanos e naturais”

preendedores (formais e informais) em ações de capacitação, formatação de ro-

(IEPHA, 2018) e que têm no caminho seu objeto de proteção, a saber: (i) Caminho

teiros e estratégias de comercialização. Entretanto, o produto como experiência,

Velho – Estrada Real, em São Brás do Suaçuí; (ii) Trilha do Carteiro, em Coronel

como oportunidade de conhecimento histórico e exercício da memória, limitou-se

Xavier Chaves; (iii) Estrada Real, em Coronel Xavier Chaves; (iv) Trilha da Tropa, em

a um congelamento abstrato da historicidade maquiado como “mercadoria es-

Grão Mogol; (v) Trilha do Barão, em Grão Mogol; (vi) Trilha do Ribeirão do Inferno,

tável, transparente, de fácil digestão” (Meneses, 2002, p.48) pelos visitantes.

em Grão Mogol; (vii)Trilha do Vau, em Grão Mogol; (viii) Conjunto Paisagístico Trilha dos Escravos, em Santana do Riacho; (ix) Conjunto Paisagístico da Estrada Real,
em Olaria. Uma análise preliminar, sem questionar o mérito da escolha de tais
bens como patrimônio, aponta duas características cruciais no histórico recente
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de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), com o repasse aos municípios de

pela má conservação, pela atividade extrativista ou pelo uso conflitante e desor-

percentual arrecadado proporcional ao somatório de pontos em ações nas áreas

denado em áreas naturais protegidas que foram criadas, mas não implantadas.

sociais e culturais. Tal medida ampliou exponencialmente a adoção de mecanismos de proteção do patrimônio pelos municípios. O processo que se iniciou com

Bem próximo a Ouro Preto, na vizinha Ouro Branco, um exemplo de incoerência,

bens materiais móveis e imóveis foi estendido aos bens imateriais. Contudo, a

ou “desatenção” com o bem cultural se faz presente. A trilha localizada no interior

finitude de tais bens fez com que novas estratégias fossem adotadas, uma delas a

do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco (área natural protegida desde 2009),

“valorização” de bens culturais até então “invisíveis”, entre eles, os caminhos anti-

na serra do Ouro Branco (tombada pelo IEPHA em 1978), que liga os sítios arque-

gos e as trilhas modernas.

ológicos Fazenda Pé do Morro (tombada pelo IEPHA em 2009), Fazenda Meio do
Morro e Fazenda Alto do Morro, encontra-se em estado precário de conservação,

Ouro Preto, antiga Vila Rica, uma espécie de “centro de conexão” dos caminhos

tomada pela vegetação, com sinais de vandalismo e perda das características orig-

que adentravam aos sertões da colônia e do império, não difere do cenário apre-

inais em locais onde o uso público ocorre de maneira desordenada.

sentado em âmbito nacional e estadual. O município dispõe de diferentes instrumentos de proteção do patrimônio, entre eles o tombamento municipal, estadual

Apesar de conectar patrimônios, de ser fundamental para a interpretação da pais-

e federal de dezenas de bens culturais entre edificações, acervos, infraestrutu-

agem, de participar diretamente da história de Minas Gerais e do Brasil (por se

ras, equipamentos urbanos e conjuntos arquitetônicos. Ouro Preto dispõe ainda

tratar de trecho da estrada inacabada (Pimenta, 1971, p.44) entre Ouro Preto e

de 15 unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável, das mais

Barbacena), de ser citada em relatos de viajantes e naturalistas que passaram

diferentes categorias de manejo, entre elas, um parque nacional, dois parques

pelo local em meados do século XIX (Saint-Hilaire, 2000, p.67), o trecho ainda não

estaduais, um monumento natural estadual, uma floresta estadual, além de uma

é reconhecido como patrimônio cultural passível de uma proteção específica.

unidade municipal e sete particulares (Fundação João Pinheiro, 2018).

Vale ressaltar que na década de 1960 Demerval José Pimenta, engenheiro e escri-

Além disso, Ouro Preto abriga um dos quatro patrimônios culturais da humani-

tor com relevante influência técnica e política em obras viárias mineiras, ao escre-

dade localizados no estado de Minas Gerais, a saber, seu “conjunto arquitetônico

ver um dos clássicos trabalhos sobre caminhos em Minas Gerais, já alertava para

e urbanístico”. Faz parte ainda da Reserva da Biosfera do Espinhaço, título conce-

a importância da proteção dessa via. Pimenta (1971, p.64) chamou a atenção para

bido pela UNESCO, e integra a proposta que pleiteia o título de Geopark, outra cat-

as “magníficas condições do traçado” e para as “excepcionais obras de arte em

egoria de proteção de patrimônio definida pela Organização das Nações Unidas

cantaria executados com alta técnica” e sugeriu que o trecho “merece ser tom-

para a Educação, a Ciência e a Cultura.

bado pelos Podêres (sic) Públicos, não só para a preservação de tão rica obra de
engenharia, mas ainda pela beleza da paisagem em que êle (sic) se desenvolve”.

Nota-se que nenhum dos mecanismos de proteção do patrimônio citados contempla ou destaca os caminhos antigos e as trilhas modernas, ainda que estes estejam

Ao olhar para os caminhos e trilhas não apenas como acessos, mas como elemen-

inseridos, por exemplo, em unidades de conservação ou conjuntos arquitetônicos

tos materiais e imateriais presentes nos deslocamentos humanos, carregados de

e urbanísticos. Ao contrário, as vias têm se deteriorado ao longo do tempo, seja

diferentes motivações, simbolismos e significados, fundamentais na configuração
da paisagem, e observar que o cenário de proteção dos bens culturais no Brasil,
em especial em Minas Gerais, ainda não contempla caminhos antigos e trilhas
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modernas, surgem outras indagações. Os instrumentos legais de proteção exis-

Ambas não competem entre si, tampouco têm impedimento de agirem simul-

tentes e utilizados no Brasil seriam aplicáveis aos caminhos? Caminhos antigos e

taneamente, possuem características favoráveis e particularidades que exigem

trilhas modernas mereceriam um instrumento de proteção particular? A patrimo-

atenção. O desafio da patrimonialização, independente da categoria de proteção

nialização é o melhor mecanismo para conservação, salvaguarda e/ou valorização

adotada, é se desvincular do caráter de excepcionalidade dada aos bens, da busca

dos caminhos antigos e trilhas modernas? Seria a categoria patrimonial “itinerári-

da relevância que leva à seleção, de uma atitude excludente e segregadora. Uma

os culturais” uma alternativa?

análise do discurso de patrimonialização poderia revelar uma “estratégia elitista

Reflexões Finais

de excepcionalidade e raridade” (Scifoni, 2006, p.67), caracterizada por escolhas
e exclusões, que acentuam diferenças entre o que se deve guardar ou preservar e aquilo que é comum, ordinário, passível de degradação. David Lowenthal

Os caminhos, muitas vezes negligenciados e desvalorizados, são o contato inicial

(1998, p.83) destaca que “relembrar o passado é crucial para nosso sentido de

do homem com a natureza, são os primeiros traços da produção da paisagem,

identidade: saber o que fomos confirma o que somos”. E a patrimonialização, ou

são cicatrizes que ajudam a contar a história dos lugares. A compreensão de que

a eleição do que é patrimônio, da maneira como é conduzida costumeiramente,

caminhos antigos e trilhas modernas são testemunhas da história das paisagens

configura-se como uma estratégia de leitura do passado, muitas vezes acompa-

exercita a memória e a cidadania, aproxima a sociedade do patrimônio, ainda que

nhada de objetivos secundários, entre outros, o mercantilista, o arrecadatório, o

distante e remoto. De forma metafórica, como uma linha que costura, não só le-

clichê identitário e a pasteurização histórica e cultural.

vam a lugares, como integram, relacionando passado e presente, com o fortalecimento do sentimento de pertencimento, uma vez que remontam ao básico, ao

A proteção e valorização dos bens culturais a partir da patrimonialização, funda-

simples, ao fundamental, à origem.

mentada nas definições e diretrizes apresentadas na Carta de Itinerários Culturais
do Comitê Científico Internacional de Itinerários Culturais (CIIC) do Conselho Inter-

Diante do cenário em que (i) caminhos antigos deixam de existir, tanto em forma

nacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), aprovada em 4 de outubro de 2008

quanto em função; (ii) abordagens unilaterais veem apenas acessos aonde há cul-

na cidade de Quebec, no Canadá, parece ser, até o momento, aquela que me-

tura; (iii) “cicatrizes de feridas antigas” (Braudel apud Meneses, 2002, p.37) gera-

lhor compreende as características e peculiaridades de caminhos antigos e trilhas

das por caminhos que “testemunharam contingências históricas” (Meneses, 2002,

modernas. Tal escolha parece ser a alternativa atual mais viável, ou ao menos,

p.37) são apagadas da paisagem; (iv) o tripé cultura, patrimônio e mercado se ap-

aquela em que o enquadramento se apresenta como o mais adequado ao conhec-

ropria dos vestígios e vende uma memória que talvez não exista mais, maquiada

imento, valorização, proteção, conservação, salvaguarda e gestão das vias antigas

de produto turístico, a partir de trilhas modernas; (v) mecanismos de proteção do

e modernas.

patrimônio não são aplicados ou não se aplicam; (vi) poder público e intelectuais insistem na proteção como “resgate do bem” e desconsideram o movimento

A carta compreende a essência e a importância dos caminhos como “fenômeno

dinâmico de construção e reconstrução da cultura; observo uma oportunidade

específico de mobilidade e de trocas humanas que se desenvolveu através das

de reflexão acerca da proteção dos bens culturais brasileiros a partir da dialética

vias de comunicação que facilitaram a sua expansão e que foram utilizadas ou

“proteção pela restrição (patrimonialização) / proteção pelo uso”.

deliberadamente postas ao serviço de um objetivo concreto e determinado” (ICOMOS, 2008, p.1). Conforme apresentado na carta patrimonial, a nova categoria
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não procura ser mais do mesmo, ou seja, não tenta compartimentar para abar-

como a trilha “Transcarioca” e a trilha “Caminhos da Serra do Mar”. No exterior,

car todas as possibilidades e acabar sendo confusa ou redundante, ao contrário,

políticas já consolidadas unem o desejo de proteção e o incentivo ao uso público,

busca reconhecer e valorizar os caminhos enriquecendo seu significado sem con-

resultando em iniciativas como o Sistema Nacional de Trilhas dos Estados Unidos,

flitar com outras categorias existentes como, por exemplo, paisagens culturais,

os projetos The Great Trail no Canadá e The Araroa na Nova Zelândia, a iniciativa

patrimônio cultural, patrimônio natural, etc.

Sendero de Chile, a Rede Europeia de Caminhos, entre outros.

A prática do tombamento parece, a princípio, ser a alternativa menos coerente,

A paisagem como resultado de ações humanas, “é a realização e materialização

pois vai contra a principal característica dos caminhos e das paisagens, o dinamis-

de ideias dentro de determinados sistemas de significação e é humanizada não

mo. Outro aspecto refere-se ao objeto do tombamento, afinal o que deveria ser

apenas pela ação humana, mas igualmente pelo pensar” (Schier, 2003, p.81), a

protegido? O traçado, as estruturas, a técnica de construção, os usos e funções? A

partir de representações culturais. Os caminhos fazem parte da paisagem e a

tentativa de proteger a partir do “caráter de imobilidade” (Brasileiro, 2001, p.128)

paisagem é construída também a partir de caminhos. Meneses (2002, p.50) ao

do bem é contrária à ideia de que o caminho é feito à medida que é percorrido,

discorrer sobre a monumentalização, afirma que esse processo “toma elementos

seja lá qual for a motivação. Caminhos não são como “uma borboleta imobilizada

da paisagem e os transforma em fetiches, por assim dizer sacralizados, dotados

numa redoma de vidro, onde os personagens não se movem mais em nenhuma

de valores próprios, como se fossem autônomos, imutáveis, independentes das

direção (...) seus relacionamentos estão entorpecidos, paralisados” (Lowenthall,

contingências da vida sociocultural, independentes, também do próprio contexto

1998, p.74).

ambiental”.

Por outro lado, a retórica da perda por trás da patrimonialização deve ser con-

Diante disso, o uso desordenado, o exagero da mercantilização e a monumental-

frontada pela dinâmica do uso e da função que mudam a cada dia, assim como a

ização, tendem a danificar os bens, gerar impactos negativos nas áreas ao redor

paisagem que se altera a cada instante. Para Meneses (2002, p.40) são “nos usos

dos caminhos, promover experiências estanques, egocêntricas e desvinculadas do

que se concentram os significados mais profundos da paisagem”. É também no

contexto em que estão inseridas. Os caminhos têm seu “sentido original” alterado

uso que se dá a proteção dos caminhos, na prática recreativa, na peregrinação,

para atender às demandas que carregam, na maioria das vezes, uma apropriação

no deslocamento entre moradias e povoados. Os caminhos e trilhas se mantêm

efêmera da natureza e um total desinteresse pela história dos lugares.

vivos a partir do momento que são utilizados e morrem quando deixam de ser
percorridos.

Como destacado no início deste artigo, a pesquisa ainda se encontra em andamento, não cabendo aqui concluir entre o que se deve ou não fazer. Cabe sim

O uso das trilhas modernas, principalmente pelo turismo, tem recolocado al-

a reflexão sobre o tema e o pensamento de que qualquer iniciativa de proteção

guns lugares no mapa e gerado oportunidades para comunidades que tinham

trará benefícios e perdas. Independente da escolha é fundamental e urgente que

os caminhos apenas como vias de acesso. Alguns exemplos nacionais e interna-

iniciativas de proteção e valorização sejam implementadas evitando que os camin-

cionais apontam que a motivação mercantil pode servir como impulso para a re-

hos e trilhas desapareçam sem que a sociedade saiba, ao menos, que existiram.

valorização dos caminhos e trilhas a partir da utilização regular. No Brasil, as ini-

Para tanto, uma etapa anterior à iniciativa de proteção deve ser privilegiada. Essa

ciativas são pontuais, os projetos mais audaciosos que exigem cooperação entre

etapa é a pesquisa, o levantamento de dados, a sistematização de informação

diferentes atores da sociedade civil e do poder público começam a sair do papel,

acerca dos bens de modo a orientar a tomada de decisões.
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RESUMO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (FAU-UFRJ) completa 57 anos em 2018. Em 2016, seu oitavo andar sofreu
um incêndio, cujas repercussões são sentidas pelos usuários do edifício até hoje.
Com a interdição do 5º ao 8º andar, a área ocupada do edifício foi severamente
restrita. A estrutura da Reitoria e das pró-reitorias foi em grande parte redistribuída
por outros edifícios da Cidade Universitária, assim como o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), e uma parte da Escola de Belas Artes (EBA)
e dos programas de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura. Ainda assim, houve
uma enorme concentração de atividades nos espaços disponíveis, com diversas
adaptações, o que nos leva a pensar na capacidade do espaço de acomodar essas
mudanças sem se descaracterizar, e nas qualidades intrínsecas do projeto que
permitem que isso aconteça.
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Introdução
A história da arquitetura Moderna brasileira passa necessariamente pelo encontro de Le Corbusier com um grupo notável de arquitetos brasileiros nas primeiras
décadas do século XX. O edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA-UB),
atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UFRJ) é fruto tardio dessa interação. O rigor de suas linhas e a generosidade de seus espaços abrigaram e,
como um modelo vivo ou um laboratório experimental, ilustraram gerações de
estudantes. Gradativamente, o surgimento de novas unidades acadêmicas e programas, a falta de manutenção, os problemas de gestão, os recursos escassos
etc. têm levado à degradação desse patrimônio. Contudo, a duras penas, há uma
resistência aos descuidos sofridos. Desvirtuamentos são respondidos com adaptações e resiliências, mas até quando?

Desenvolvimento
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O íntimo contato com Le Corbusier foi revelado amplamente por cada um dos
participantes da empreitada do MES ao longo da história e mudou os rumos da
arquitetura brasileira. É o próprio Jorge Machado Moreira quem atesta sua fidelidade quase reverencial ao mestre: “Da maior significação foi o contato mantido
com Le Corbusier, em 1936, quando veio ao Rio de Janeiro a convite do Ministro
da Educação e Saúde” (MOREIRA, 1980).
No catálogo da exposição da obra de Jorge Machado Moreira, afirma:
Se o campus na Ilha do Fundão pode ser visto como desdobramento do
projeto de Le Corbusier para a Cidade Universitária da Quinta da Boa
Vista, o Edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura é a adaptação
do projeto corbusiano para a sede do ministério na avenida Beira-mar
às exigências de um outro programa. Na volumetria quase idêntica
dos dois edifícios se percebe a homenagem do discípulo ao mestre,
concretizando, um quarto de século depois, um dos sonhos primeiros do
racionalismo nos trópicos. (CONDURU, 1999, p 20)

Em 1942, a icônica publicação “Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942”,

Após anos de impasse, desde as manifestações preliminares que emergem na

publicada pelo Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, em meio a uma in-

gestão do ministro Gustavo Capanema (1934-1945), durante o governo de Getúlio

stigante e grandiosa safra de edificações com a etiqueta de Arquitetura Moderna

Vargas, decide-se finalmente levar adiante a ideia de reunir em um só lugar todas

no Brasil – além de outras obras precedentes –, parecia prenunciar o surgimento

as unidades acadêmicas e administrativas que compunham a Universidade do

de novos e belos exemplares, ao comentar: “o Brasil lançou-se numa aventurosa

Brasil. Para conduzir a criação do novo campus e suas edificações, é criado o Es-

mas inevitável corrida. O resto do mundo pode admirar o que foi feito até agora

critório Técnico da Universidade do Brasil - ETUB, atual ETU-UFRJ, cujo Serviço de

e ver que melhores coisas serão ainda produzidas à medida que o tempo passar”

Planejamento Arquitetônico foi chefiado por Jorge Machado Moreira entre 1949 e

(GOODWIN, 1943, p.102). Contemporâneo ao livro, o edifício do Ministério da Ed-

1962 (JARDIM, 2001; CORDEIRO, 2017). Era a oportunidade de se materializarem

ucação e Saúde Pública (MES) estava sendo erguido na cidade do Rio de Janeiro,

pensamentos e convicções absorvidas pelo arquiteto por ocasião do MES:

desde 1937 (e ainda não havia sido inaugurado). O projeto, baseado no “risco original” de Le Corbusier, vinha sendo desenvolvido, sob a liderança de Lucio Costa,
por uma notória equipe de arquitetos, dentre os quais Jorge Machado Moreira
(JMM). Assim, as linhas racionalistas do edifício da FAU-UFRJ não negam a influência de Le Corbusier e simbolizam fortemente uma época, em que os preceitos da

Jorge Moreira (...) era um apaixonado admirador de Le Corbusier e
neste grande conjunto previsto para o Fundão, surgia a oportunidade
de aplicar as suas ideias arquitetônicas e urbanísticas, cuja influência se
refletia no rigor e no ascetismo dos edifícios projetados (SEGRE, 2011).

Arquitetura Moderna foram fortemente utilizados.
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Houve um longo processo de definição do lugar em se implantaria a Cidade Uni-

BRASIL

(...) este edifício é grandioso, sobretudo porque generoso. Generoso em
seus espaços de convívio e de trabalho (cada ateliê teria entre sete a dez
alunos, e cada aluno sua própria prancheta), em sua relação com os
espaços abertos, halls, circulações e com o entorno. Esta generosidade
é também sinônimo de luxo, mas de um luxo que nada tem a ver com
ostensivo nem com uma deplorável exibição de gestos ou de materiais,
um luxo onde o mínimo e o racional não são sinônimos de espaços
exíguos e banais. E esta generosidade é o que dá requinte e qualidade a
este edifício (DE OLIVEIRA, 2005).

versitária, até a definição pela Ilha do Fundão, resultante do aterro das “ilhas do
Bom Jesus, Pinheiro, Pindaí do Ferreira e Pindaí do França, Sapucaia e Fundão”
(CORDEIRO, 2017), que se revela um grande e primeiro desafio. Inicialmente, além
do projeto do aterro e do plano urbanístico, somente cinco edifícios foram construídos: o Instituto de Pediatria e Puericultura (1953), o Hospital Universitário
(1957), a Escola de Engenharia (1956), a Faculdade de Arquitetura (1957) e a oficina
gráfica (POSTINGHER, 2012, p.36).
Em 1957, o projeto do edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) foi pre-

Nos pouco mais de 55 anos desde sua inauguração, as condições do edifício so-

miado na IV Bienal de São Paulo. Em 1961, ele era inaugurado e ocupado exclusiv-

mente pioraram. Novas fendas parecem revelar uma estrutura esgotada, corroí-

amente por alunos, professores e técnicos da própria FNA. Seus primeiros anos

da pelo tempo. Correndo-se o risco de lidar com um termo que se aproxima do

foram auspiciosos, com ateliês em que havia cerca de oito alunos por turma, es-

lugar-comum, pode se dizer que o edifício é resiliente. Muitos argumentos con-

paços generosos e elegância espacial.

vergem para esse entendimento, e uma análise detalhada deve corroborar essa
hipótese.

A planta e a fachada livres, os pilotis, o terraço-jardim, as janelas em grelha juntamente com uma sólida e assertiva estrutura, são elementos fundamentais no

Por anos, o agora combalido edifício manteve-se em pleno funcionamento. Gra-

edifício, de caráter tão fortemente modernista. Quem (re)conhece o envolvimen-

dativamente, deformações no piso, rachaduras nas alvenarias e vidros quebrados

to de JMM com os princípios do movimento, não se surpreende com a herança

denunciaram um descuido cumulativo. Aos poucos, a iluminação se degrada, aca-

intelectual legada pela convivência e admiração por Le Corbusier, materializada

bamentos se soltam, os banheiros falham e os elevadores param. Um testemun-

nessa obra. Roberto Segre definiu o edifício como uma “homenagem ao MES,

ho, em 2005, dá o panorama da gravidade da situação, já naquela época: “apesar

reconhecendo, em escala maior, seu sistema compositivo e alguns elementos de

de suas indiscutíveis qualidades técnicas, arquitetônicas e paisagísticas, este ed-

referência dos sucessivos projetos precedentes” (SEGRE, 2004).

ifício se encontra em um lastimável estado de conservação e com ele todo um
conjunto de importantes exemplares da arquitetura moderna brasileira situado

Em 1975, a Escola de Belas Artes (EBA) instalou-se em parte do edifício. Pouco de-

na Ilha do Fundão” (DE OLIVEIRA, 2005).

pois, a Reitoria da UFRJ, o Centro de Letras e Artes (CLA) e o Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) vieram a ocupar outros espaços na

O Setor de Assuntos Gerenciais (SAG) relativo à FAU disputa espaços com seus

mesma edificação, demandando novos arranjos internos. A falta de planejamento

correspondentes da EBA, do IPPUR, da Decania do CLA e da Reitoria. Não há quais-

precariza ocupações e improvisa soluções.

quer blocos definidos para esse segmento. As oficinas sobrevivem à falta de infraestrutura e equipamentos. A biblioteca, que deveria reunir revistas e periódicos

Ainda assim, havia um alento em sua imponente austeridade e rigidez compositi-

de cada uma das unidades condominiadas, viria a sofrer graves danos.

va, sem esquecer o cuidado paisagístico de Roberto Burle Marx:
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Na noite de 3 de outubro de 2016, houve um incêndio no oitavo andar do edifício,
causado por uma pane elétrica. Para além dos danos imediatos ao trabalho das
Pró-Reitorias ali instaladas, os danos à rede elétrica e hidráulica do edifício limitou
seu uso até o 4º pavimento – sem elevadores, também afetados pelo sinistro. Mesmo com a saída das Pró-Reitorias, as demais instâncias institucionais do edifício se
viram obrigadas trabalhar de forma muito mais compacta para poder compartilhar os espaços restantes.
Em 16 de novembro de 2016, a Biblioteca Lúcio Costa, em meio a obras de reforma da cobertura, foi inundada pelas águas da chuva. Junto com ela, destruiu-se o
salão contíguo que anteriormente abrigava o Museu D. João VI. Aparentemente,
não foi providenciada a proteção temporária da laje de cobertura para o período
entre a retirada da impermeabilização antiga e deteriorada e a instalação da nova.
Sem qualquer medida preventiva, a precipitação pluvial foi implacável e percolou
pelas lajes superior e inferior, resultando na alocação emergencial do acervo no
Núcleo de Pesquisa e Documentação. Quase 15 meses depois desse outro aciden-

Fig. 1 – Danos resultantes do incêndio e da inundação. Créditos: fotos superiores, Marcello Coura,

te, os reparos nem foram iniciados, determinando um acesso bastante restrito aos

2017; fotos inferiores, James Miyamoto, 2018.

volumes armazenados, além de afetar a própria rotina do NPD.

A ocupação do edifício, no entanto, persiste, baseada mais qualidades intrínsecas
dos espaços do que nas suas condições contingentes. Em sua composição, destaca-se um grande volume principal da ordem de 170 metros, tripartido em pilotis,
corpo de seis pavimentos avarandados e um fechamento superior em que se destacam as caixas d´água e as casas de máquinas. Esse coroamento se dá através
de formas alusivas aos navios e silos, na mais rigorosa tradição do repertório formal Corbusiano. Além desse bloco, há outros (blocos) coadjuvantes com funções
(setorizadas) que originalmente deveriam ser de apoio acadêmico: administração,
oficinas e biblioteca.
Uma colunata perfeitamente perfilada apoia o bloco vertical e conduz à entrada
original. As vidraças laterais descortinam a beleza de um mezanino delicadamente
sinuoso, recortando um hall de entrada com pé-direito generoso e amplitude que
recepciona multidões de estudantes. Todo esse impacto foi subtraído por uma
gestão descuidada da riqueza arquitetônica do edifício. A entrada encontra-se
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lacrada e uma porta secundária (que comunicaria o edifício ao estacionamento

entre outros. Finalmente, sua forte vinculação ao movimento moderno, além de

de bicicletas) passou a ser a porta principal. O acesso ao edifício perdeu destaque.

tudo, fizeram a escolha do arquiteto ser quase que natural.

Entra-se, hoje, sob o mezanino e só se percebe a bela ondulação ao passar pelo
núcleo de elevadores.

Antes de ser moderno, Jorge Machado Moreira já era racionalista. Isto explica, pelo
menos parcialmente, sua adesão cega aos preceitos modernos. Seu racionalismo

A modulação é precisa, impõe ritmo cadenciado às fachadas e assegura divisões

se manifesta, antes de tudo, pela submissão às questões tectônicas, “de acordo

rigorosas na compartimentação dos espaços internos. Alvenarias e vãos respeitam

com sua época”. Esta “época” seria aquela em que a edificação deveria ser uma

minuciosamente as dimensões dos revestimentos. Não há cortes nas cerâmicas.

máquina de morar, concebida e construída através de processos industriais, tal

Os elementos divisórios das varandas dos ateliês protegem as salas da insolação

como preconizado pelos arquitetos europeus pioneiros do movimento moderno.

adversa e permitem uma rara e elegante ligação dentro-fora, tão estimulante a um

Do ponto de vista da organização do espaço, este racionalismo se manifesta pela

ambiente criativo. As esquadrias, fabricadas na Suíça e desenhadas com o rigor do

interpretação funcionalista dos programas de necessidade, pela setorização e

mestre, já funcionaram como instrumentos de precisão. Hoje, apenas resistem ao

pela especialização dos arranjos espaciais, conforme seus respectivos usos. Ainda

tempo.

como estudante, nos primeiros anos da década de 1930, nos exercícios da Cadeira
de Pequenas Composições, isto já era evidente, ainda que, então, a linguagem for-

A capacidade de resistir que a edificação possui, decorre essencialmente de seus

mal estivesse muito longe da simplicidade característica do movimento moderno.

princípios e conceitos. Sem dúvida, também, deve muito às circunstâncias socio-

(JARDIM, 2017)

econômicas vigentes à época do projeto e da obra. Eram os “anos dourados” de
Juscelino Kubitschek na presidência, com o fomento à indústria de bens de con-

Uma vez na vida profissional, Jorge Machado Moreira encontrou no mestre Le

sumo e o apelo ao progresso e à eficiência. O projeto de construção do gigantesco

Corbusier, particularmente nos Cinco Pontos da Nova Arquitetura – planta livre,

campus universitário, com suas edificações monumentais, encontrou neste con-

fachada livre, pilotis, terraço jardim, janelas em fita – um rumo para a estruturação

texto de dinheiro farto e ufanismo a oportunidade para que a mundialmente fa-

de sua gramática arquitetônica.

mosa Arquitetura Moderna Brasileira reproduzisse no Rio de Janeiro a experiência
que vinha se concretizando em Brasília.

Tríade arquitetônica jorgemoreiriana

Esteticamente, filia-se ao neo-plasticismo – também esta corrente caudatária do
movimento moderno. O arquiteto deixa de lado outras vertentes modernas, tais
como as que foram adotadas por Erich Mendelsohn ou Frank Lloyd Wright, ou, até
mesmo as formas livres criadas a partir dos anos 1940 pelo próprio Le Corbusier

Jorge Machado Moreira não foi uma escolha arbitrária. Nascido em São Borja, RS

ou por Oscar Niemeyer. Suas referências estéticas estão na arquitetura de Mies

– mesma cidade natal de Getúlio Vargas, tinha acesso aos políticos e aos poder-

van Der Röhe e de Thomas Rietveld e nas composições abstratas de Piet Mondri-

osos da república. Antes de chefiar os projetos no ETUB, elaborou projetos de

an.

residências e de edifícios de apartamentos para empresários influentes. Projetou
o Centro Cívico de Porto Alegre e a sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul,

Quando somadas as suas convicções racionalistas no trato com a tectônica, mais
a interpretação funcionalista dos programas de necessidade e a preferência pela
estética neoplástica, tem-se aí formada sua tríade arquitetônica particular, que
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determina um repertório formal e construtivo coeso, mantido mais ou menos in-

posições. Em ambos, a chegada ao prédio a partir da rua se dá por uma ampla

alterado ao longo de sua carreira, mas que evoluiu gradativamente rumo a uma

esplanada, de caráter monumental, que permite a visão completa da edificação

expressão própria, caracterizada pelo comedimento. O prédio da FNA é, portanto,

e que leva a um pilotis vazado. Este, por sua vez, dá acesso ao hall, posicionado

sua obra maior, aquela na qual aplicou ortodoxamente suas convicções, tendo sido

lateralmente em relação ao eixo da chegada.

viabilizada pelos recursos materiais e financeiros aparentemente inesgotáveis.

Palácio para a Arquitetura Moderna

O programa de necessidades do prédio foi feito junto com o então diretor da
faculdade, arquiteto Paulo Pires. Do programa, que já então definia setores de
atividades, bem como do sítio, resultou a volumetria. O partido em blocos justa-

Se for possível identificar um conceito para esta edificação, este seria o de um

postos evidencia a multifuncionalidade da composição (Fig. 2). Na FNA, o bloco

Palácio para a Arquitetura Moderna. O terreno para a FNA tinha semelhanças com

principal (bloco A), mais alto, era destinado a salas de aula teóricas e práticas, e os

o do MES da praia de Santa Luzia. Uma quadra totalmente livre, diante da qual

demais blocos baixos, com dois pavimentos (B, C e D), eram destinados às funções

não havia obstáculo visual algum e de onde se descortinava uma vista magnífica

complementares – biblioteca no bloco B, administração no bloco C e laboratórios,

da natureza ao redor, com um horizonte distante. Apesar do programa de neces-

oficinas e auditório no bloco D. O projeto previa ainda um bloco anexo (bloco E),

sidades ser radicalmente diferente, simbolicamente tinha afinidades. Tal como o

onde seria instalado o Museu de Arquitetura Comparada, nunca executado.

MES deveria emanar de suas formas a relevância de um edifício público destinado
a uma das mais importantes repartições da administração federal, a FNA deveria
deixar clara a relevância da arquitetura na construção cultural do país, merecendo,
portanto, um tratamento de destaque no espaço da universidade à qual pertencia.
Em ambos, a implantação é no meio da quadra, o que propicia a existência de
quatro fachadas externas e evita a formação da rua corredor, condenada pelos
urbanistas modernos devido à dificuldade em ventilar e iluminar os compartimentos, além de gerar espaços urbanos confinados e igualmente mal iluminados e mal ventilados. Formalmente, os dois projetos são muito semelhantes.
Sendo ambas edificações públicas, concebidas para configurarem como marcos
da paisagem, têm como elemento dominante da composição um grande bloco
monolítico, predominantemente horizontal, que abriga as funções mais importantes do programa, posicionado afastado e paralelamente à via principal à sua
frente. Nos dois casos, os elementos secundários do programa são abrigados em
volumes prismáticos igualmente simples, articulados ao volume principal sempre
ortogonalmente, localizando-se o hall de acesso e a circulação vertical no cruzamento destes volumes. É nítida a semelhança entre os volumes em ambas as com-
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ateliê, a serem utilizadas na parte da tarde. O número de pavimentos corresponde
aos cinco anos de formação de arquitetura – um pavimento para cada ano do curso, o sexto pavimento de salas (8° pavimento) destinado à especialização em urbanismo, como previa o currículo. Cada ateliê teria oito alunos, havendo o mesmo
número de pranchetas, armários e gavetas em cada sala, todos os móveis planejados especificamente para este fim, sem dispensar uma bancada com pia para
lavar as canetas de nanquim, sistematicamente entupidas, e toda a parafernália
usada nas maquetes confeccionadas em argila.

Coordenação modular
Do ponto de vista da tectônica, o projeto manifesta e demonstra todo o racionalismo construtivo preconizado pela doutrina moderna, que, naquela época, teve na
Bauhaus seus mais expressivos momentos. Neste sentido, chama atenção a obsessão pela modulação e pela padronização dos elementos construtivos. Mesmo
que, à época, ainda fosse incipiente a industrialização dos componentes da construção civil no Brasil, o projeto adotou de forma absolutamente radical conceitos
que viabilizam a construção por processos fabris padronizados.
O módulo dimensional adotado foi de 1,225m (aprox. 48”) que, à época, considerava-se que seria o padrão industrial mundial, o que acabou não se concretizando,
visto a adoção da escala métrica decimal e o módulo industrial de 10cm. Com este
módulo, seus múltiplos e submúltiplos, foram definidas as dimensões dos diversos elementos da composição. Todos os elementos construtivos e espaciais do
prédio se encaixam perfeitamente nesta série numérica, sendo posicionados rigFig. 2: Edifício Jorge Machado Moreira – composição de blocos e exemplo da modulação. Projeto
FAU, 2010.

A visão funcionalista que levou a esta disposição espacial e volumétrica se mani-

orosamente de acordo com uma grelha ortogonal, a começar pela estrutura, seguindo-se as paredes de alvenaria, os revestimentos das paredes, a pavimentação
dos pisos, os circuitos elétricos, as prumadas das instalações hidrossanitárias etc.

festava também no interior e nas fachadas de cada bloco. Por exemplo, no bloco
A, das salas de aula, todas as salas junto à fachada frontal eram destinadas a aulas teóricas, que seriam usadas na parte da manhã, quando o sol não incide sobre elas; enquanto na fachada oposta, de fundos, foram posicionadas as salas de
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Moreira e equipe do ETU, 1957-60. [1]

Os pavimentos inferiores abrigam os acessos, a biblioteca, os gabinetes administrativos, laboratórios e auditório. Os pavimentos superiores do bloco principal
abrigam as salas de aulas expositivas e os ateliês. São programas muito diferentes. Pela lógica racionalista, exigiam respostas arquitetônicas diferentes.
Nos dois primeiros pavimentos, o centro dos pilares coincide com os nós da grelha
modular e os vãos da estrutura são grandes. Os pilares, de dimensões avantajadas,
têm forte presença no espaço. De fato, conferem sua identidade. Para dar maior
destaque aos enormes pilares, eles nunca estão em contato com qualquer outro
elemento. Paredes, esquadrias e até mesmo os limites entre diferentes tipos de
pavimentação, mesmo respeitando a grelha modular, são sempre posicionados a
uma certa distância (meio módulo) dos elementos estruturais, evidenciando-se a
independência de cada um deles.
Para caracterizar claramente a autonomia e integridade do espaço dos dois primeiros pavimentos, as áreas de acesso, como o pilotis e o hall, têm pé-direito duplo e o teto é uma superfície lisa, branca e contínua, cuja pureza é acentuada pelo
ritmo regular da luminárias quadradas embutidas. O teto assim conformado faz
uma transição que não é apenas estrutural, mas tem também um caráter (de transição) funcional, simbólica e poética. É no espaço dos dois primeiros pavimentos
que há a única curva do projeto, que enseja gracioso balcão do mezanino, formando um impactante espaço de pé-direito duplo, e configura o hall de entrada principal. A expressividade dada pelo grande vazio e pelo contraponto que sua forma
estabelece com o restante da edificação não deixa dúvidas de que o visitante está
adentrando um edifício singular, efeito espacial extremamente eficiente, face ao
programa que o prédio abriga.
Nos pavimentos-tipo, o uso determina uma escala menor, uma espacialidade
mais condizente com as atividades cotidianas, com espaços menores, mais com[1]
1698
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partimentados, que podem ser subdivididos ou ampliados, sem comprometer o

O conjunto é resultado de um processo de adição de peças independentes, dis-

conceito geral da obra.

postas articuladamente visando um objetivo maior – a unidade da obra como um
todo, como destacou Roberto Conduru:

A articulação da estrutura com os demais elementos arquitetônicos é inteiramente diversa. Todo o protagonismo da estrutura observado nos dois primeiros
pavimentos se dissolve. Os pilares do eixo central são mantidos sem desvios,
com o mesmo intercolúnio. Mas sua presença é surpreendentemente eliminada,
uma vez que são envolvidos por painéis de madeira e seu volume se incorpora
aos armários dos ateliês. Diferentemente, nas linhas de pilares próximas às duas
fachadas, cada vão estrutural de 7,35m (6 módulos de 1,225m) é subdividido em
três vãos de 2,45m (2 módulos de 1,225m). Os pilares mudam de forma e são deslocados para a fachada. Configuram-se como placas estreitas, perpendiculares à
face externa do edifício, tal como ilhargas ou painéis divisórios. Cumprem a função
de sustentação e compõem visualmente, junto com as bordas das lajes, uma grelha vertical regular de beleza austera. Em sua profundidade, propiciam uma certa
distância entre o plano exterior da fachada e as esquadrias, o que propicia tanto a
proteção contra a incidência do sol dos dois lados do bloco, como o surgimento de
pequenas varandas embutidas para os ateliês voltados para o lado do nascente.
Na fachada frontal, voltada para o poente, o projeto previa a colocação de brisesoleils em todos estes vãos, o que nunca foi feito.
Nesta parte superior do bloco A, a maneira de dispor as paredes, esquadrias e placas de pavimentação é exatamente oposta àquela dos dois pavimentos inferiores.
Se, na parte baixa, procurou-se desvincular os elementos estruturais dos demais,
nos pavimentos superiores, procurou-se exatamente fazer coincidi-los em seus
respectivos eixos, de tal forma que as alvenarias se confundissem com os pilares.
Os espaços das circulações, salas e sanitários são perfeitamente compartimentados e identificados conforme suas respectivas funções, dados os acabamentos de
suas superfícies horizontais e verticais, haja vista a restrita cartela de materiais,
que segue, racionalmente, mais uma vez, os critérios funcionalistas.

1700

Mais do que nos elementos estruturais e nas articulações construtivas,
o sentido de montagem inerente ao princípio moderno de construção
resulta da ênfase dada à conjugação dos elementos arquitetônicos,
planos e volumes. A forma subsume a técnica – apesar de exigir um
esforço inusitado dos materiais e elementos estruturais, pede sua
discrição em nome da visão harmônica e didática dos elementos
arquitetônicos se conectando em planos, destes em volumes e dos
volumes entre si. O arquiteto manipula elementos arquitetônicos,
planos e volumes de modo a tornar o princípio de montagem da
arquitetura contemporânea compatível com o sentido de solidez da
arquitetura tradicional. (CONDURU, 1999)
Ainda deve-se destacar a qualidade dos materiais empregados na obra. Tal como
no MES – atual Palácio Gustavo Capanema –, não se pouparam recursos. Os materiais e técnicas empregados foram, nos dois casos, os melhores disponíveis em
cada época. Não se tratava de um luxo. As especificações adotadas foram perfeitamente coerentes com os conceitos fundamentais dos empreendimentos.
Pisos de granito e mármore nos primeiros pavimentos, cerâmicas monolíticas nos
pisos e paredes das circulações, das oficinas e nas fachadas, salas de aula e áreas
especiais com piso de peroba do campo, esquadrias de alumínio e vidro trazidos
da Europa, forros em grelhas de madeira, sistemas elétricos e hidrossanitários
conforme as mais avançadas técnicas de então – isto e todos os demais elementos
de que se constitui a edificação tem por finalidade não apenas resolver satisfatoriamente um determinado programa de uso. Condizente com a própria concepção
espacial, as soluções construtivas visam corroborar uma tese arquitetônica em
uma edificação que é um modelo vivo ou um laboratório experimental. Juntas, a
concepção espacial e a materialidade conferem resiliência a esta edificação.

1701

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Resiliência
Com poucos anos de uso, o edifício mostrou-se muito maior do que seria necessário
para abrigar seu programa original, de apenas uma unidade acadêmica. Era evidente seu superdimensionamento. As unidades acadêmicas e administrativas que
vieram a ali se instalar a partir de meados da década de 1970 couberam confortavelmente no espaço disponível, então subutilizado. De fato, o aumento no
número de usuários não foi um problema em si. Os espaços e a infraestrutura
predial eram tão generosamente dimensionados que, mesmo que sua população
diária aumentasse, como de fato ocorreu em mais de 200%, as coisas pareciam
funcionar satisfatoriamente. Inclusive, o maior número de usuários e sua diversidade trouxeram mais vitalidade aos espaços comuns.
Os problemas, no entanto, começaram a acontecer. Aos poucos, surgiam pequenas
adaptações, modificações internas nos recintos e novas demandas por sistemas

Fig. 4 – Fachada oeste do edifício, com danos estruturais e alterações individuais. Créditos: James

prediais, como redes de informática e aparelhos de condicionamento de ar. Pouco

Miyamoto, 2018.

a pouco, elementos espúrios foram surgindo, conspurcando a concepção original
do projeto.

Gradativamente, a magnitude das intervenções passou a ser um problema sério,

A resiliência, que reside na coerência da obra – na sua concepção e na sua real-

mações da estrutura e desgaste e obsolescência dos equipamentos mecânicos e

ização – deixa evidente a falta de critério nas intervenções mais recentes. Saltam

dos sistemas prediais em geral, notadamente nos dispositivos elétricos, hidráuli-

aos olhos mesmo do observador leigo. O rigor geométrico que, no traço original,

cos e de combate a incêndio.

determina o posicionamento de qualquer elemento ou objeto, quando desrespeitado, torna-se evidente. Não havia quem pudesse estabelecer condições para
as intervenções. Ademais, sem haver quem cuidasse do prédio como um conjunto, as partes comuns foram se deteriorando gradativamente, sem que nenhuma
providência fosse tomada para mitigar as consequências do desgaste natural.

ao passo que problemas gerais foram se tornando mais graves, como defor-

Se, nas demais dependências do prédio, as modificações foram menos invasivas, no oitavo pavimento, inteiramente ocupado por gabinetes da Reitoria, houve
um redesenho completo. Não só o arranjo espacial foi modificado, como foram
acrescidos elementos novos, como rebaixos, inúmeros aparelhos de refrigeração,
e uma infinidade de divisórias internas. Os pisos foram substituídos, redes de informática foram instaladas, circuitos elétricos foram modificados. Os sanitários
foram refeitos e as esquadrias modificadas.
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Sim, o prédio suportava a maior demanda. No entanto, a falta de critério nas in-

falando em termos simples, “cuidar do prédio”. Há um condomínio, há a adminis-

tervenções evidencia a origem da decadência que ainda hoje persiste. Essencial-

tração do prédio, há um Escritório de Planejamento do ETU, há o próprio ETU, há

mente, a origem de todos os males de que sofre o atualmente identificado como

a Prefeitura Universitária (PU) e há grupos de trabalho específicos das unidades

Edifício Jorge Machado Moreira é a gestão falha, omissa ou incompetente.

acadêmicas e administrativas para cuidar exclusivamente das áreas que ocupam.
Além disto, há diversas comissões temporárias e permanentes, formadas por

A UFRJ não soube encontrar uma fórmula de gestão que desse conta da complex-

professores e funcionários técnico-administrativos, vinculadas às unidades, com

idade inerente ao compartilhamento, em um mesmo lugar, de várias unidades

funções consultivas, de fiscalização, de projeto e de obras. Há também a Fundação

acadêmicas e administrativas. Cabe notar que os problemas de gestão imobiliária

Universitária José Bonifácio, que interfere em projetos e obras e que tem razoável

que se observam nesta edificação se reproduzem em outros imóveis de grande

autonomia de atuação. Finalmente, há diversos professores e grupos de pesquisa

porte da própria universidade, como o Centro de Tecnologia (CT), o Centro de

e de extensão que, com verbas próprias, mantém algum domínio sobre as áreas

Ciências da Saúde (CCS) e até o campus da Praia Vermelha como um todo.

em que estão instalados.

Tal questão, por mal resolvida que é, parece não fazer parte da agenda da Admin-

Dada a quantidade de indivíduos envolvidos na missão de “cuidar do prédio”, não

istração Central. As unidades acadêmicas e administrativas por si não têm poder

se pode dizer absolutamente que é por falta de recursos humanos que as coisas

de influir em áreas além daquelas de seu domínio evidente. Fica sem solução, por-

não funcionam. Ao contrário, parece que há gente demais – talvez até mais do

tanto, gerir o que é comum a todos, o que inclui desde as fundações e a estrutura,

que o necessário – com missões similares e sobrepondo esforços. Falta, eviden-

até os elementos centrais dos sistemas infraestruturais, as fachadas, os telhados

temente, coordenação. Não há qualquer definição explícita sobre as atribuições

e os jardins e os estacionamentos. Os encaminhamentos que têm sido dados têm

de cada um dos “coletivos”. Portanto, não é possível construir uma pauta comum,

sido ineficazes, se não desastrosos. Evidentemente, os usuários de tais edificações

já que os objetivos são indefinidos ou nebulosos, não havendo também vínculos

identificam facilmente os problemas cotidianos. Questões como vigilância e limpe-

de responsabilização – ou seja, não se sabe quem se responsabiliza pelo quê e a

za foram bem equacionadas, terceirizando-se estes serviços, sob a fiscalização da

quem se prestam contas.

própria Reitoria ou de seus prepostos. No entanto, a gestão imobiliária, ou seja, da
edificação em si, carece de critérios.

Conclusões

Parece mais ou menos óbvio que um imóvel partilhado por diversos usuários seja

Em, 29 de dezembro de 2016, o Decreto da Prefeitura da Cidade do Rio de Janei-

gerido de forma similar à de um condomínio de residências unifamiliares, apartamentos ou salas comerciais, como é usual no Brasil desde a década de 1930,
quando foi editada a lei que rege esta matéria.
É difícil dizer se por razões de incapacidade gerencial ou política que isto não acontece nos próprios da UFRJ. O caso do Edifício JMM, tal como os do CT, CCS e Praia
Vermelha corroboram o velho ditado de que “cachorro com muito dono morre
de fome”. No JMM, há diversos chamados “coletivos” que têm como atribuição,
1704

ro (PCRJ) nº 42710 determina o tombamento provisório do edifício da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, UFRJ. Trata-se de uma honra, mas também uma responsabilidade para aqueles que deveriam cuidar dessa preciosidade histórica.
O tombamento reconhece a qualidade das “linhas arquitetônicas” da obra e destaca a “volumetria, as fachadas, gradis e esquadrias”. Ou seja, concentra-se praticamente nas formas exteriores do prédio. Os atributos físico-espaciais não parecem
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ser destacados em sua importância histórica e as condições de manutenção contribuem para solapar as esperanças de recuperação desse primor cultural. A situação atual do edifício é muito degradada, consequência da falta de manutenção
e de gestões essencialmente descoordenadas, resultando em ações descompromissadas e desatentas.
Parece razoável que haja uma espécie de condomínio, que decida sobre os limites
de ocupação dos diversos usuários e sobre o uso das partes comuns, e que conte
com um suporte para gerenciar as atividades cotidianas e de manutenção e outro que cuide dos projetos de modificações e de restauração. Do mesmo modo,
parece razoável que a operação cotidiana do prédio – limpeza, vigilância, ascensoristas e pequenos reparos – preste contas ao condomínio. Também parece fazer
sentido que, pela sua própria especificidade, a FAU tivesse um papel preponderante no que diz respeito a questões de projetos e obras de maior porte. Neste âmbito, parece que o ETU deve dar suporte especializado nestes quesitos. Com isso,
a ação de agentes externos, como a FUJB, deveria implicar em uma coordenação
com o próprio condomínio.
Os diversos níveis de gestão internos e externos à UFRJ deveriam voltar as atenções
para que um estado mínimo de utilização e segurança seja garantido, antes que
seja irremediavelmente tarde. Uma parte do notório legado que compõe a Arquitetura Moderna carioca resiste firmemente, mas está se esfacelando. Se nada
for feito, urgentemente, esse patrimônio integrante da história da arte e da arquitetura mundial e da memória de gerações de arquitetos será um amontoado
de escombros. Hoje, está abandonado à própria sorte.
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RESUMO
Uma das estratégias essenciais do Projeto Urbano do Porto Maravilha foi definida
como “PRESERVAÇÃO COM RUPTURA”[1]. Preservação das edificações, condições
e ambientes urbanos tradicionais, mas ruptura do statu quo dos aspectos que
caracterizam a decadência dessa área da cidade, onde a marginalidade, a ruína
e a paralisação urbanística perduraram por décadas. O que significa o conceito
de “preservação com ruptura”? De acordo com Carlos Nelson Ferreira dos Santos,
“preservar não é tombar, renovar não é pôr tudo abaixo”. A ruptura com preservação
propõe conjugar o novo com o tradicional, compatibilizar as estruturas edilícias
seculares com a inserção da arquitetura contemporânea e as facilidades tecnológicas
das modernas infraestruturas urbanas. A contraposição dos conceitos de ruptura
com preservação é entendida aqui com enfoques específicos: Rupturas Funcionais
com o Padrão Anterior X Preservação da Qualidade Urbana; Ruptura e Preservação
dos Aspectos da Morfologia Urbana; Ruptura com os Vazios Urbanos e Incentivo à
Vitalidade Urbana. No caso do Porto Maravilha é necessária a ruptura com a função
portuária e industrial. Apenas a função de porto de lazer, turístico e esportivo deve
ser mantida. Por outro lado, a preservação da qualidade urbana só virá quando
realmente a área estiver com sua ocupação urbana intensificada por múltiplos usos,
em especial, o habitacional. Em relação à morfologia urbana, romper com o desenho
dos grandes quarteirões dos antigos armazéns e dos pátios de estrada de ferro foi
uma diretriz não absorvida na etapa seguinte de detalhamento do desenho urbano.
Isso prejudicou a própria diversidade de interessados em empreender na área
portuária, pois lotes imensos demandam empreendimentos de grande envergadura.
A preservação dos aspectos morfológicos foi prevista para a parte do projeto onde
existe um parcelamento do solo com quadras convencionais, de média escala.
Nelas, a renovação foi projetada para se dar de forma parcial, com reabilitação
de usos mistos, e ênfase na habitação. Em parte, o que vem acontecendo nesse
momento. Outras áreas com morfologia preservada são aquelas onde se encontram
as edificações já tombadas ou preservadas. Outros aspectos do Projeto Urbano do
Porto Maravilha foram baseados no conceito de “preservação com ruptura” visando
A “PRESERVAÇÃO COM RUPTURA” foi um termo criado para sintetizar os principais
conceitos que basearam a intervenção urbana e sua autoria é do mesmo autor deste artigo
que coordenou o Projeto Urbano do Porto Maravilha.
[1]
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a requalificação da área portuária. São eles: ruptura com a impermeabilidade da
área através da retirada do elevado da Perimetral em prol da recuperação da ligação
cidade-mar; nova estruturação viária e novo sistema de transportes; novo desenho
para a orla marítima em prol do aumento da permeabilidade; e, ruptura com os
vazios urbanos e incentivo à vitalidade urbana. A sua fase de implantação sofreu
mudanças e distorções.
Palavras-chave: Porto Maravilha, Preservação com Ruptura, Projeto Urbano.
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As Diretrizes do Projeto Urbano do Porto Maravilha:
Preservação com Ruptura
1. Introdução
O início do Projeto Urbano que teve como resultado a Operação Urbana do Porto
Maravilha se deu quando a empresa LVA Empreendimentos foi contratada por um
consórcio de empresas privadas para elaborar o projeto que consistiu em proposta de viabilização de uma atuação público-privada para intervenção requerida na
poligonal definida no Decreto Municipal 26.852 de 9 de agosto de 2006, da cidade do Rio de Janeiro, nos bairros de Saúde, Gamboa, Centro e Santo Cristo e
nas ações complementares ou conexas com o Projeto, envolvendo uma reurbanização e renovação de áreas urbanas com potencial construtivo de 4,3 milhões
de metros quadrados, sendo 3,5 milhões de metros quadrados de área adicional.
Os limites da área de estudo, coincidem com os principais eixos viários que a delimitam: ao norte, a Avenida Rodrigues Alves e o elevado da Perimetral e a orla da
baía; ao sul a Avenida Presidente Vargas; a oeste a Avenida Francisco Bicalho e a
leste a Avenida Rio Branco. (Figura 1).
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Estudos Fundiários: abrangendo a análise de 5.135 lotes, sendo 1.221.228 m²
de área pública e 1.536.224 m² de área privada.

•

Estudos de ocupação e uso do solo: consistindo em levantamento de campo
para coleta de dados e análise de território (ambiência urbana); morfologia
urbana; tipologia arquitetônica; acessibilidade; usos e estado de conservação.
Ao todo foram cadastrados 2.968 lotes, ou seja, 78,88% dos lotes de toda a
Zona Portuária.

•

Análise do Patrimônio Histórico e Cultural levando-se em consideração as características e a legislação específica em nível nacional, estadual e municipal
dos bens culturais tombados; dos bens culturais preservados e dos projetos
culturais para a região.

•

Estudos econômico-financeiros, incluindo a indicação da remuneração
necessária à viabilização dos projetos.

•

ram uma negociação e concertação entre os entes envolvidos: prefeitura, ini-

Figura 1: Delimitação da área do Projeto Urbano

ciativa privada, instituições públicas dos diversos níveis de governo (Ministério
das Cidades, Secretaria de Patrimônio da União – SPU, Caixa Econômica Fed-

O desenvolvimento dos estudos do Projeto Urbanístico de Revitalização da Zona

eral, Cia. Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, Federação das Indústrias do Estado

Portuária (ROSA, D.P. et alli, 2007) foi autorizado pela prefeitura do Rio de Janeiro

do Rio de Janeiro – FIRJAN, Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ, etc.).

pelo Decreto municipal nº 26.866/06, estipulado um escopo mínimo para a apresentação e indicado grupo de trabalho formado por servidores públicos, para coordenação do mesmo (Decreto municipal nº 27.665/07).

Modelagem e simulação para diferentes cenários urbanísticos que propicia-

•

Definição dos elementos dos projetos básicos que permitiram a plena caracterização das obras e serviços propostos: projeto urbano contendo proposta

Contemplou também:

urbanística geral, índices urbanísticos, desenho de quadras, plano de uso do

•

Subsídios à elaboração da Lei de Operação Urbana Consorciada e elaboração

gem, rede de água e esgoto, sistema viário e de transporte urbano, projetos

dos estudos básicos necessários para simulação de cenários e definição de

especiais de turismo e inclusão social e plano de habitação de interesse social.

preços mínimos dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC).
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solo, zoneamento, áreas de proteção especial, equipamentos urbanos, drena-

•

Orçamento de todos os investimentos previstos.
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Diretrizes gerais para o licenciamento ambiental contendo princípios de suste-
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Ruptura da impermeabilidade (demolição do elevado da Perimetral, nova

ntabilidade ambiental; controle e melhoria da qualidade do ar, das águas su-

estruturação viária, novo sistema de transporte e novo desenho para a orla

perficiais e do solo; aumento da área verde total de 5% para 15%; implantação

marítima).

de parques e corredores verdes.
•

•

Ruptura com as funções portuária e industrial.

•

Estímulo à apropriação dos espaços e adensamento (renovação, renovação

Estudo de Impacto de Vizinhança da Poligonal da Operação Urbana do Porto
do Rio levando-se em conta: aumento e densidade populacional; existência de

parcial e preservação).

equipamentos urbanos e comunitários e a capacidade de instalação de novos;
uso e ocupação do entorno da área onde deverão ser implantados novos empreendimentos; condições de ventilação e iluminação; valorização imobiliária;
geração de tráfego e a demanda por transportes públicos; avaliação da paisagem urbana e cultural frente à inserção de novas edificações e/ou espaços
abertos.
•

Impactos socioeconômicos com a geração de empregos diretos e indiretos somente devido às obras de infraestrutura, aos negócios imobiliários e às novas
atividades na área da Poligonal da Operação Urbana do Porto do Rio.

•

Integração e compatibilização dos estudos das diferentes áreas.

Foram desenvolvidos os serviços relativos ao Desenho Geral do projeto atendendo a todas as solicitações do Grupo de Trabalho instituído pela Prefeitura. O tra-

•

Projetos especiais a serem objeto de concursos públicos.

•

Diversificação do perfil populacional.

•

Incentivos às atividades relacionadas ao turismo.

•

Arcabouço financeiro pautado na Operação Urbana Consorciada.

•

Operação baseada na formação de uma Sociedade de Propósito Específico.

2. Análise Preliminar da Área de Estudo
Uma primeira análise das Deficiências, Ameaças, Forças e Oportunidades mostrou

balho foi entregue à prefeitura em 10/09/2007, e foi constituído de 27 relatórios

os elementos prioritários para atuação e alguns caminhos a ser trilhados.

relacionados aos estudos apontados anteriormente e plantas em AutoCAD, com

2.1. Forças

destaque para os subsídios da Lei Complementar e seus anexos para aprovação
do projeto na Câmara Municipal.
O relatório final do grupo de trabalho considerou atendidas as orientações e apontou como principais resultados um conceito estruturado na definição de cenários

Entre os elementos identificados como fortalezas para o Projeto encontram-se a
estruturação e a intensificação das marcas do Rio de Janeiro e do Brasil com repercussão em escala mundial. Nesse sentido, considerou-se que o urbanismo e a

urbanísticos, destacando:

arquitetura brasileiros são reconhecidos entre os melhores do mundo.

•

Outros pontos fortes apontados foram os atrativos físico-naturais: a paisagem, as
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A preservação com ruptura, no intuito de conjugar o novo com o tradicional.

silhuetas dos morros, a situação geográfica na Baía de Guanabara, a vegetação,
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arquitetura que citaremos à frente.

2.3. Deficiências

Os atrativos econômicos que o Brasil como país possui por seu tamanho e im-

São variadas as deficiências identificadas, mas não intransponíveis. Por exemplo,

portância geopolítica na América Latina, o potencial de turismo, as infraestruturas
de serviços já instaladas, a escala econômica, os próprios déficits urbanos, e, por
consequência, a demanda assegurada em certos aspectos.

2.2. Oportunidades
Como oportunidades destacou-se: a grande área disponível para o Projeto, com
frente de água, morros, conexões urbanas, etc. Muito solo público de baixo custo
para o Projeto permitindo ações a curto prazo e solo privado deteriorado.
A localização na área do Projeto de estação de trem (Central do Brasil) com conexão com o metrô, de terminal rodoviário com ônibus intermunicipal e interestadual
e sua situação de centralidade na cidade para a reabilitação de um entorno com
influência maior constituindo uma onda expansiva de agregação de valor fora do
Projeto.
Por outro lado, a própria necessidade de revitalização do Porto do Rio foi derivada
de uma mudança dos modelos de gestão logística que descortinaram novas vocações para a área portuária da Gamboa.
Um olhar para a história recente do Brasil apontava uma dívida da União com a
cidade do Rio de Janeiro em função da perda de sua condição histórica de capital.
Desde então, existe a necessidade de se promover novos atrativos empresariais e

a imagem internacional deteriorada do Rio e do Brasil, na qual se destacam a delinquência e a insegurança geral.
Na área específica do Projeto, era evidente a deterioração urbana das infraestruturas e da área em geral (espaços públicos, habitação, usos, etc.), a dispersão da
titularidade e dos direitos e políticas das entidades públicas na área.
Outros pontos negativos: existência do Viaduto da Perimetral, como obra linear
muito contaminante que afetava o valor de toda a área; incapacidade do setor
público de melhorar a área; necessidade de grandes investimentos preliminares
para assegurar a aceitação do projeto; e, a contaminação da Baía de Guanabara.

2.4. Ameaças
As principais ameaças consideradas ao Projeto foram: descoordenação institucional; falta de credibilidade nacional e internacional do País, da cidade e do “sistema”; limitação da administração pública quanto à capacidade de negociação com
os proprietários/usuários do solo; limitação da capacidade/vontade política/recursos econômicos públicos para a execução do Projeto (desapropriações, financiamento das infraestruturas básicas, etc.).
Entraves significativos também se constituíram as mudanças políticas periódicas
nas administrações, o longo prazo de maturação e implantação do Projeto, a fal-

turísticos para o Rio e para o Brasil.

ta de “cultura” e de “visão” desse tipo de empreendimentos e os fortes entraves

Outro ponto importante foi o reconhecimento da grande pujança e êxito inter-

sequente dos riscos do projeto que afetassem sua segurança.

legais e burocráticos generalizados no Brasil. Isso poderia trazer incremento con-

nacional deste tipo de projetos de revitalização urbana de áreas portuárias que
facilitam a sua credibilidade, despertando o desejo de investidores.
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2.5. Objetivos do estudo
Os objetivos do Projeto foram basicamente três. Primeiro, contribuir para a criação
de um modelo auto financiável para a revitalização do Porto do Rio de Janeiro. Em
segundo lugar, estruturar um modelo de revitalização que contemplasse a multiplicidade de fatores associados de forma integrada em uma dinâmica orientada
para a requalificação. E, por último, desenvolver instrumentos de construção de
consenso através de simulações, da incorporação dos interesses dos múltiplos
atores e da transparência do jogo ganha-ganha proposto.

3. Diretrizes da Revitalização
“Preservação com ruptura”: conjugar o novo com o tradicional, através da compat-
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uma ruptura com o modelo tradicional de urbanização dessas áreas tanto do ponto de vista funcional (uso do solo) quanto de morfologia (tamanho de quadras e
lotes, sistema viário), potencial construtivo (novos desmembramentos e possibilidades edilícias), diversificação do perfil populacional (chegada de novos habitantes e de população flutuante local e externa à cidade).
Essa ruptura, entretanto, não deve desprezar os valores intrínsecos da área tais
como seu patrimônio ambiental, humano, cultural e paisagístico. A “ruptura com
preservação” deve ser perseguida, conjugando o novo e o tradicional, compatibilizando as estruturas edilícias seculares com a inserção da arquitetura contemporânea, promovendo a combinação dos prazeres da convivência em ambientes
adequados à escala humana com as facilidades tecnológicas das modernas infraestruturas urbanas.

ibilização das estruturas edilícias seculares com a inserção da arquitetura contem-

A aparente contradição dos objetivos (romper e preservar), a oposição de elemen-

porânea. O conceito abrange características urbanísticas, arquitetônicas, artísticas

tos de distintas naturezas (o velho e o novo), as diferenças de linguagem (séculos

e culturais, no intuito de integrar os ambientes existentes com as facilidades tec-

passados e século futuro), o desconforto de decisões (rejeitar ou aceitar) pode

nológicas das modernas infraestruturas urbanas, estimulando e incrementando a

propiciar o surgimento de uma realidade dinâmica e mais satisfatória: o convite à

qualidade de vida.

participação, a ousadia das mudanças, as proposições de convívio de diferentes

De forma geral, as diretrizes do Projeto Urbano do Porto do Rio foram: recuperar e
proteger o patrimônio histórico e a memória local; disponibilizar a área central revitalizada para moradia, lazer e para o uso público; incentivar empreendimentos,
investimentos e eventos para competir no cenário internacional; conquistar o consenso entre os diversos atores e promover a cooperação do público e do privado.

3.1. Aplicação do conceito “Preservação com Ruptura”
na visão geral para a área

realidades. Uma das principais características do Rio de Janeiro e um dos seus
maiores encantos é a abertura democrática de seus espaços à convivência dos
diferentes, tanto no que diz respeito às condições sociais, de riqueza, quanto de
diversidade cultural. A cidade do Rio de Janeiro vive e convive com as contradições
e o diverso de maneira criativa, saudável e prazerosa.
A qualidade urbana que se buscou para a área de intervenção é caracterizada por
padrões de excelência em todos os seus elementos:
•

nas condições de habitabilidade da população local ali instalada através de

Como se vê na experiência internacional, a requalificação de áreas degradadas

programas de melhoria, de requalificação, de treinamento para absorção nos

tais como as zonas portuárias desativadas e as do entorno afetadas por essa de-

novos empregos a serem gerados na área, etc.;

sativação, geralmente próximas aos centros históricos de suas cidades, passa por
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na infraestrutura socioeconômica, ou seja, em técnicas de ponta nas áreas de

da cidade pode oferecer melhor pontuação no cenário competitivo internacional

saneamento (rede e tratamento de esgoto sanitário, drenagem, abastecimen-

para empreendimentos, investimentos e realização de eventos.

to de água, limpeza urbana, coleta e destino final do lixo); sistema viário (ruas,
calçadas, ciclovias, etc.); telecomunicações (fibra ótica, etc.);

O Projeto Urbano do Porto Maravilha quis resgatar a tradição da Cidade Maravilhosa: encantar o mundo com suas belezas voltadas para o mar. A antiga área por-

•

nas construções, contemplando os modernos conceitos de prédios inteligen-

tuária poderá ser o coração das operações de revitalização que vão transformar o

tes, sustentabilidade ambiental, reciclagem de materiais, uso econômico de

Rio na melhor Cidade da América para Eventos Nacionais e Internacionais.

energia e de energia renovável, etc.;
Do Aeroporto Tom Jobim pelas águas da Baía da Guanabara revitalizada e limpa,
•

no mobiliário urbano, com design, materiais ecologicamente corretos e dura-

os visitantes e turistas poderão apreciar em toda sua plenitude a beleza paisagísti-

bilidade (bancos, paradas de ônibus, lixeiras, elementos de iluminação públi-

ca da cidade. Chegando pelo novo portão de entrada, serão saudados por belos

ca, etc.)

jardins, áreas de lazer e cultura, magníficas construções que honrarão a tradição
modernista brasileira que incorporou elementos arquitetônicos coloniais e impe-

•

nos equipamentos públicos tais como escolas, postos de saúde, museus, esco-

riais, ganhando fama mundial.

las técnicas, centros de pesquisa, universidades, etc.;
Além da ligação direta por mar com o Galeão, o Projeto deverá ser interligado aos
•

•

•

no tratamento paisagístico ampliando a cobertura vegetal e os espaços pú-

principais corredores de transporte existentes, como a Linha Vermelha e Amarela,

blicos de parques e jardins a níveis compatíveis com padrões internacionais;

a Av. Brasil, a Ponte Rio Niterói, o Elevado Paulo de Frontin, o Túnel Rebouças, o

na sua ligação com a cidade através da ampliação da conectividade, melhoria
e ampliação das infraestruturas de transporte tanto por via rodoviária quanto

A Perimetral, deverá ter tratamento especial, buscando-se a transparência do

ferroviária, metroviária e marítima;

território com o mar, para devolver à cidade antigos e novos espaços públicos

no meio-ambiente, trazendo as técnicas e as práticas de reciclagem, manejo
sustentável e proteção necessários à proteção e uso renovável dos recursos
naturais.

As metas a serem alcançadas através dessa qualidade urbana diferenciada são
principalmente três: a primeira de caráter interno, a recuperação do patrimônio
e do convívio urbano da área propriamente dita; a segunda, na escala da cidade,
visando o uso e o aproveitamento por parte dos cidadãos cariocas de uma área
central e requalificada para o lazer e o desfrute de serviços de bom nível e o uso
público de novas atividades; e, por último, na escala mundial, onde esta parte

1722

Túnel Catumbi-Laranjeiras e a Radial Oeste.

e privados, incorporando uma fórmula de desenvolvimento de infraestrutura de
qualidade em termos de água, transporte, esgoto, drenagem, lixo, energia elétrica,
gás, fibra ótica, telefonia e demais serviços, o que imprimirá à nova área morfologia e índices urbanísticos diferenciados.
Ganham todos com a valorização da última área central da cidade: a população
do entorno, que terá novas alternativas de trabalho e renda, vendo suas atuais
moradias requalificadas; os novos residentes que terão ótima opção de moradia,
podendo ganhar tempo e dinheiro em seus deslocamentos até os postos de trabalho no centro executivo e administrativo da cidade; a administração pública,
que deverá recolher mais impostos e taxas; a iniciativa privada, que participará
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do reflorescimento econômico, aí investindo em estruturas para novas moradias

O Projeto Urbano propõe que se contemple usos comerciais, de serviços e de laz-

e escritórios, e em equipamentos de turismo de eventos; toda a população da

er. A proposta também preserva a função habitacional da área.

cidade, que terá mais alternativas de lazer e cultura e de conexões de transporte.
Enfim, a visão geral para a área é construir e consolidar uma nova realidade socioeconômica e urbanística para o Rio: o Projeto Urbano do Porto do Rio deve ser um

3.3. Ruptura e Preservação quanto aos Aspectos da
Morfologia Urbana

projeto da cidade e das sociedades carioca e brasileira para o século XXI.

Em relação à morfologia urbana, romper com o desenho dos grandes quarteirões

3.2. Rupturas Funcionais com o Padrão Anterior X
Preservação da Qualidade Urbana

dos antigos armazéns e dos pátios de estrada de ferro foi uma diretriz não absorvida na etapa seguinte de detalhamento do desenho urbano. Isso prejudicou
a própria diversidade de interessados em empreender na área portuária, pois
lotes imensos demandam empreendimentos de grande envergadura. A preser-

No caso do Porto Maravilha é necessária a ruptura com a função portuária e in-

vação dos aspectos morfológicos foi prevista para a parte do projeto onde existe

dustrial. Apenas a função de porto de lazer, turístico e esportivo deve ser mantida.

um parcelamento do solo com quadras convencionais, de média escala. Nelas, a

Por outro lado, a preservação da qualidade urbana só virá quando realmente a

renovação foi projetada para se dar de forma parcial, com reabilitação de usos

área estiver com sua ocupação urbana intensificada por múltiplos usos, em espe-

mistos, e ênfase na habitação. Em parte, o que vem acontecendo nesse momento.

cial, o habitacional.

Outras áreas com morfologia preservada são aquelas onde se encontram as edi-

Em relação aos aspectos ambientais, a transferência das atividades portuárias de

ficações já tombadas ou preservadas.

movimentação de carga da poligonal de projeto contribuirá para a melhoria da

O tecido urbano da área do Projeto se caracteriza por três tipos, considerando-se

qualidade da água e do solo, ao permitir a investigação em terrenos de uso pre-

as diferenças e as escalas dos seus parcelamentos em “grãos maiores”, “grãos

dominantemente industrial, no intuito de verificar a existência de passivo ambien-

médios” e “grãos menores”. O conceito de “ruptura com preservação” em cada

tal (contaminação) em relação ao risco para o uso pretendido, com possibilidade

tipo, foi relacionado com os potenciais de renovação, renovação parcial e preser-

de remediação e posterior monitoramento dos passivos.

vação.

Por outro lado, a inserção de um novo paisagismo está alinhada com o com-

3.3.1. Grãos maiores

promisso ambiental de prover uma paisagem marcada por áreas verdes e pela
presença da avifauna, através da arborização das vias, com base em projeto de
construção de corredor verde. O corredor verde traz, intrinsecamente, o conceito
de uma rede de parques e áreas verdes conectadas e gerenciadas de maneira integrada, permitindo o incremento significativo de 5% para 15% de áreas verdes e
permitindo a ampliação da sua distribuição espacial.

Na área classificada como grãos maiores, encontram-se os armazéns e galpões e
os equipamentos urbanos de maior porte tais como hospitais, quartéis, escolas e
terminais de transporte. O tecido urbano de grãos maiores possui traçado viário
retilíneo, com caixas de ruas com duas vias, cada uma com duas faixas de rolamento (de 9 a 15 metros de largura), quadras de 2.000 a 6.000 metros quadrados e
lotes mínimos de 1000 metros quadrados, com testadas de 6 a 15 metros largura.
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Em virtude da localização dos armazéns e galpões abandonados ou pouco uti-

contradas nos grãos menores são construções em alvenaria, muito simples, não

lizados nesses setores dos grãos maiores, tanto ao longo da linha d’água quanto

apresentando cobertura em telhado, apenas uma laje de concreto. Há também a

na segunda e terceira linhas de quadras longitudinais à baía, a proposta foi de

coexistência de cortiços nos antigos sobrados e casas térreas, cuja proliferação foi

adoção de novos parâmetros urbanísticos e novos usos constituindo-se em áreas

devida à decadência da área. Já o tecido urbano dos grãos menores se caracteriza

de renovação.

por um traçado orgânico, com caixas de rua de aproximadamente 3 metros, não

3.3.2. Grãos médios
As áreas tradicionais onde se localizam os bens tombados e preservados, as

possuindo quadras, com lotes mínimos de 100 metros quadrados.
De acordo com o levantamento de campo, os tecidos urbanos estão localizados
como indicado na Figura 2.

residências formais e os pequenos comércios dos bairros da Saúde, Gamboa e
Santo Cristo tem como morfologia “os grãos médios”. Ali permaneceram os principais registros de um tecido urbano herdado da tradição colonial, especialmente
no Morro da Conceição. No tecido dos “grãos médios”, o traçado viário varia de
retilíneo a sinuoso, com caixas de ruas de 6 a 9 metros (duas faixas de rolamento),
com quadras de até 2000 metros quadrados e lotes de 500 a 1000 metros quadrados.
Nessas áreas, as principais tipologias encontradas, em função da atividade portuária e de instalações industriais, vilas operárias e diversas outras edificações
residenciais com um ou dois pavimentos, em sua maioria casas térreas e casas de
sobrado. As construções assobradadas e térreas apresentam marcadamente uma
ocupação integral do lote, tanto nas laterais, quanto em profundidade.
Nas áreas de grãos médios foi proposto preservação ou renovação parcial, dependendo da análise das edificações em relação à suas características históricas,
estado de conservação, uso, etc.

3.3.3. Grãos menores
Os “grãos” menores correspondem à ocupação das favelas, caracterizadas pela in-

Figura 2: Tecidos Urbanos da área de estudo

formalidade construtiva e pela autoconstrução. São casas de um ou dois pavimentos mesclando-se na paisagem do local. As principais tipologias arquitetônicas en-
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3.4. Preservação da cultura urbanística

antiga edificação do Banco Central e o Edifício A Noite (primeiro arranha-céu da

Um dos marcos do urbanismo moderno brasileiro é constituído pelo Aterro do

3.5. Preservação dos bairros tradicionais

Flamengo, um dos maiores parques urbanos do mundo, cujas características de
seus espaços públicos convidam ao convívio da população e dos visitantes da cidade, ofertando áreas verdes, quadras esportivas, clubes, marinas, museus, dotados de um paisagismo que privilegia a vegetação tropical. O Parque do Aterro
do Flamengo é contemplado por mobiliário urbano e tratamento de calçadas e
revestimentos de qualidade ímpar. A proposta do Projeto Urbano do Porto Maravilha foi de prolongamento desse partido urbanístico, ou seja, dar continuidade ao
Parque do Flamengo por toda a frente da baía de Guanabara contida na poligonal
de estudo. E mantendo-se tanto a variedade de usos, como também o caráter de
espaço público.

cidade).

A valorização do rico patrimônio histórico e cultural da região está alinhada com a
preservação dos bens tombados e do conjunto da ambiência urbana, a qual é caracterizada pelo tradicional tecido urbano formado por lotes estreitos e profundos
e por edificações de até três pavimentos, devendo ser valorizado, de acordo com
áreas de preservação definidas pelo projeto SAGAS.[2]
Para as áreas de “grãos” médios foi proposta a renovação parcial, ou seja, manutenção da morfologia existente e reabilitação de usos.

O sistema viário se manteria com o mesmo perfil de vias semienterradas, com
passarelas mais avantajadas, o que diminuiria o custo de implantação comparado
à construção do túnel, hoje em funcionamento. Também foi proposto aterro cujo
material seria utilizado o que resultasse da demolição da perimetral.
Em relação aos armazéns, aqueles tombados permaneceriam como elementos da
memória da cidade. Os demais, dariam lugar à abertura da paisagem para a baía
de Guanabara. A renovação nesse caso, se dá em prol da continuidade e reafirmação do valor da cultura urbanística característica do período moderno.
Recomendou-se a preservação nas áreas a serem potencializadas como áreas de
valor histórico e sociocultural, agregando valor àquela ambiência urbana e preservando marcos da cidade onde encontram-se elementos singulares: o Largo da

Foto 1: Morro da Conceição

Harmonia, a Praça Mauá, o Morro da Conceição, a Fortaleza da Conceição, a Pedra
do Sal, o Moinho Fluminense, o Cemitério dos Ingleses, o Largo de Santo Cristo, a
Igreja da Nossa Senhora da Conceição e da Saúde, a Igreja de Santa Rita e de São
Francisco da Prainha, a Central do Brasil, o Palácio do Itamaraty e do Duque de
Caxias, o Quartel da Polícia Militar, o Prédio número 41 da Avenida Rio Branco, a
1728

A Lei 971, instituiu, em maio de 1987, uma APA – Área de Proteção Ambiental para os
bairros de Santo Cristo, Gambôa, Saúde e parte do Centro. Decreto Municipal nº 7351, de
01 de janeiro de 1988, regulamentou a Lei 971.
[2]
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As estratégias de inclusão social formam a base para a reabilitação e recuper-

O desenvolvimento de cenários alternativos até se alcançar o Macro Projeto Con-

ação do casario tradicional, através de linhas especiais de crédito, para pequenos

sensuado passou por diferentes projeções e estimativas de índices urbanísticos.

e médios empreendedores locais. Além disso, contribui para a inclusão, a con-

Um dos aspectos importantes na comparação de cenários foi o potencial constru-

strução de imóveis para incremento da oferta de equipamentos comunitários, de

tivo visando o estímulo à apropriação dos espaços e o adensamento da área.

habitações e de serviços públicos; a geração de empregos no setor de construção
civil e de serviços; e, a formação de jovens e adultos, com o aumento da oferta de
equipamentos coletivos destinados especificamente à educação, tais como: escolas, ilhas digitais e unidades de qualificação profissional.

3.6.2. Caminhos de descoberta
O desenvolvimento de caminhos consiste em uma estratégia de descortinar a
alma da cidade, tecendo uma rede de descobertas na malha urbana, revelando

Quanto aos moradores atuais, ocupantes das áreas mais tradicionais, além de

a geografia, a história, a arquitetura, a religiosidade e as formas de viver. Os prin-

um trabalho mais delicado quanto a projetos de requalificação, muita atenção de-

cipais marcos históricos, atrações, equipamentos e usos atuais constituem os

verá ser dada a possíveis programas de geração de renda e apoio às atividades

elementos estruturantes dos caminhos. Dessa forma, se definiu segmentos pri-

econômicas da área.

oritários e se construiu uma rede de descobertas por meio de caminhos e roteiros.

A proposta teve como orientação destinar aproximadamente 10% do valor total

3.6.3. Turismo e lazer

arrecadado pelos CEPAC para os projetos citados acima, como forma de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população local.

O crescimento do turismo em todo o mundo tem levado à necessidade de se

3.6. Ruptura com os Vazios Urbanos e Incentivo à
Vitalidade Urbana

planejar a gestão turística da cidade dentro do arcabouço do planejamento urba-

Grandes vazios urbanos se formaram na área em decorrência da desativação da

Nesse sentido, foi levado em consideração os tipos e porte de equipamentos hote-

movimentação de trens, de carretas e da redução da movimentação portuária. En-

leiros, gastronômicos, esportivos, culturais, de lazer e de compras, como suporte

tre os principais, tem-se: o enorme pátio ferroviário e a extensa área vazia deixada

para os eventos a serem carreados para a área e como estratégia de valorização

por edificações da Companhia Docas ou da Rede Ferroviária que se configuram

de novos e antigos espaços urbanos, buscando sempre usos mistos. Nessa linha

em uma grande barreira.

de pensamento, a proposta apresenta: a construção, adaptação e consolidação de

no. Como estratégia definiu-se: o segmento de turismo de eventos como o carro
chefe da proposta turística para a área.

um terminal de passageiros de cruzeiros; a criação de caminhos e rotas temáticas
Para trazer vitalidade à área portuária, algumas estratégias foram adotadas em

urbanizadas, mobiliadas e sinalizadas, que liguem atrações-âncora, promovendo

relação à:

uma rede integrada de descobertas para moradores e visitantes; e, a promoção

3.6.1. Potencial construtivo
1730

de circuitos culturais que resgatem e valorizem as tradições e os talentos locais,
fortalecendo a identidade cultural local.
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3.6.4. Diversificação do perfil populacional
A entrada de novos moradores, além de uma grande população flutuante, não só
de trabalhadores como de turistas e moradores temporários, possivelmente dentro de segmentos de renda média e alta, os quais incluem altos executivos, empresários, políticos, pessoal do corpo diplomático etc., poderão preencher a ocu-
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Uma análise crítica do Projeto Urbano do Porto Maravilha, levando-se em consideração suas diretrizes de projeto, os elementos intrínsecos da fase projetual e,
posteriormente o alcance efetivo na fase de implantação, também tem que levar
em conta o longo periodo de maturação de um projeto dessa envergadura. Cinco
milhões de metros quadrados a serem revitalizados em um processo com ciclos
de crise alternados com euforia e entusiasmo.

pação de áreas mais “nobres”, dentro dos setores propostos para renovação.

Na fase de mudança de governo municipal, em 2008/2009, dois fatos importantes:

3.7. Ruptura com a impermeabilidade, o isolamento da
área e com as barreiras visuais e físicas

a apresentação do Projeto Urbano do Porto Maravilha ao novo prefeito Eduardo
Paz, e ao seu secretariado, que assumiu o projeto como projeto de governo e, a
aprovação da Operação Urbana da Área Portuária do Rio de Janeiro pela Câmara
Municipal. (PMMRJ. Projeto de Lei Complementar N°25/2009).

A ruptura com a impermeabilidade da área se dará através da retirada do elevado
da Perimetral em prol da recuperação da ligação cidade-mar; nova estruturação

As principais mudanças no Projeto foram: ampliação da poligonal; alteração de

viária e novo sistema de transportes e novo desenho para a orla marítima.

índices urbanísticos, principalmente com relação à liberação de maior gabarito;
modificação da solução viária de vias semi-enterradas, substituindo-se a continui-

A rede viária proposta para a área de estudo foi concebida de modo a alcançar os

dade do Parque do Aterro do Flamengo para túnel; permanência da operação

seguintes objetivos: garantir a continuidade das ligações arteriais e expressas exis-

portuária de carga, na maior parte da linha d’água; não observância dos 10% da

tentes que cruzam a área de estudo; aumentar o número de ligações arteriais com

arrecadação via CEPAC para projetos de inclusão social e reabilitação do patrimô-

a área de estudo e internamente à mesma, propiciando uma maior conectividade

nio urbano. As modelagens institucional, economico-finaneira e jurídica foram

da área; e garantir o acesso aos lotes existentes e criados.

mantidas.

A concepção da infraestrutura de transporte para a área de estudo baseou-se nos

Em relação às diretrizes de Projeto, a fase de implantação apresenta, até o mo-

seguintes aspectos: dotar a região de transporte público de alta capacidade, ten-

mento, ganhos e perdas. O que ainda pode ser feito em relação aos princípios

do em vista a quantidade de viagens atuais e futuras, com o maior adensamento

essenciais propostos para a revitalização “ruptura com preservação”?

previsto pelo projeto; organizar o transporte por ônibus, com a redução de linhas
e do volume de veículos e a transferência de terminais rodoviários; e integrar os
diversos modos de transporte, buscando a sua complementariedade.

4. Projeto Urbano do Porto Maravilha: da fase projetual
à fase de implantação
1732

4.1. Usos e Funções
Em relação às propostas apresentadas para a área portuária que mesclavam
usos residenciais, mistos, de serviços, de comércio, de lazer, educação, cultura
e turismo e de áreas verde, esportes e recreação, em sintonia com os melhores
princípios de planejamento urbano e de desenvolvimento turístico, ainda deixa
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muito a desejar. Primeiramente, em termos de ruptura functional, é necessário
a real retirada da operação portuária do Cais da Gamboa, com a passagem dos
terrenos de propriedade da União para a Prefeitura.

4.2. Morfologia Urbana
Em grande parte, houve a implantação de empreendimentos imobiliários significativos e a reestruturação viária e de transportes que trouxeram consolidação de
polos de lazer e turismo com ênfase no segmento de eventos e negócios.
Uma necessidade que permanence: reparcelamento do solo na área dos “grãos
maiores”, trazendo uma maior permeabilidade ao Projeto com quadras menores
e atração de empreendimentos variados.

4.3. Vitalidade Urbana
A área ainda carece de requalificação e animação cultural do ambiente urbano
tradicional. Neste sentido, recomenda-se: a introdução de mecanismos de incentivo a múltiplos usos, em especial, para projetos habitacionais e de atrações culturais e turísticas; e, a implantação dos caminhos de descoberta, como estratégia
de valorização do patrimônio cultural e de ambiência urbana signitivativa.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

6. Referências
Prefeitura Municipal do Município do Rio de Janeiro. Decreto Municipal nº 26.852
de 8 de agosto de 2006. Cria e delimita a Área de Especial Interesse da Região Portuária do Rio de Janeiro para fins que indica, declara de utilidade pública imóveis,
estabelece condições de parceria com o setor privado e autoriza a constituição de
Grupo de Trabalho. Disponível em: http://wpro.rio.rj.gov.br/decretosmunicipais/
Acesso em: 17 de abril de 2018.
___________________________________________________________. Decreto Municipal nº
27.665 de 12 de março de 2007. Cria Grupo de Trabalho para acompanhar as
disposições constantes do Decreto nº 26.852/06. Disponível em: http://wpro.rio.
rj.gov.br/decretosmunicipais/ Acesso em: 17 de abril de 2018.
__________________________________________________________________. Decreto Municipal nº 7351, de 01 de janeiro de 1988, regulamentou a Lei 971, aperfeiçoando
a APA do Sagas, e constituindo o Escritório Técnico do Projeto SAGAS. Delimita
a área e suas sub-áreas, possuindo relação de imóveis preservados, além de
outras normas urbanísticas. (Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6433361/4172403/guia01.compressed.pdf. Acesso em 18 de abril de
2018.
_________________________________________________________________. LEI nº 971, de 4 de
maio de 1987. Institui a área de Proteção Ambiental (APA) dos bairros de Santo Cristo, Saúde, Gamboa e parte do Centro. Disponível em: https://leismunicipais.com.
br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/1987/97/971/lei-ordinaria-n-971-1987-institui-a-area-de-protecao-ambiental-apa-composta-pelos-logradouros-que-menciona-e-da-outras-providencias. Acesso em: 21 de abril de 2018.
___________________________________________________________. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°25/2009. Modifica o Plano Diretor, autoriza o Poder Executivo a
Instituir a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio e dá out-

1734

1735

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

ras providencias. Disponível: http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro0711.nsf/6aa55451b1328067832566ec0018d821/86f660014fca9488032576af007ae534?OpenDocument. Acesso em: 17 de abril de 2018.
ROSA, D. P. (1997). O Processo de Revitalização de Áreas Portuárias no Brasil: Possibilidades e Limites. O Caso do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. UnB, Brasília.
________. (1995). Os atores do processo de revitalização portuária do Rio de Janeiro In:
IV Conferencia Internacional Ciudades y Puertos, Punta del Este.
ROSA, D. P.; LIMA, G.; Castro, N. R.; Da Matta, Daniel; Resende, Guilherme; Carvalho, Alexandre. (2007). Operação Urbana Consorciada da Área Portuária do Rio de
Janeiro (Porto Maravilha). Rio de Janeiro, LVA, mimeo.
SANTOS, Carlos Nelson F. Dos. Preservar não é tombar, renovar não é pôr tudo
abaixo. Projeto.
Nº1. 86, 1986.

1736

1737

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

DESENHANDO E
REINVENTADO A CIDADE:
EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO
EM NITERÓI.
AZEVEDO, JORGE B.; NEVES,LUIZ
1.Universidade Federal Fluminense; Departamento de Urbanismo
Rua Passos da Pátria 156, Casarão, 2º andar, São Domingos, Niterói, RJ
tur@vm.uff.br
2.Universidade Federal do Rio de Janeiro; Departamento de Técnicas de Representação
Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Prédio da Reitoria, CLA
luiznevesrfrj@gmail.com

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

RESUMO
A proposta visa apresentar pesquisa em andamento com o tema educação para
o patrimônio, realizada em uma investigação das paisagens edificadas do centro
de Niterói. A partir de um roteiro definido nessa área central, escolhida onde se
concentra a maior parte de seu patrimônio cultural, ambiental, histórico e afetivo. O
método propõe o olhar ampliado para além dos seus prédios mais emblemáticos,
sejam tombados por lei ou preservados, a fim de compreender toda a ambientação
do seu conjunto construído. Observa que mesmo as casas menores, as lojas de
pequeno porte possuem importância, ainda que condenadas ao abandono ou a
mutilações em seus projetos originais de construção. No entanto, tais edificações
participam do conjunto edificado e sua destruição compromete a qualidade da
paisagem edificada como um todo. O descuido e o descaso se acumulam e a imagem
de destruição resultante impede um olhar mais atento e afetuoso, especialmente por
aqueles que não foram preparados para tal percepção. Nesse sentido, a pesquisa
busca uma educação para o patrimônio que contribua para a reversão de tal
efeito e que, através da estimulação produzida com o uso do desenho livre possa
sensibilizar e resultar em um olhar mais generoso e compreensivo da riqueza de
tudo o que está se perdendo, antes de se atingir a situação de total irreversibilidade.
Sendo assim, objetiva um método para sensibilização e mesmo desenvolvimento da
capacidade analítica e propositiva para intervenções possíveis nesse patrimônio, a ser
desenvolvido junto aos mais jovens do ensino fundamental e médio em um processo
de educação para a preservação e reinvenção criativa das paisagens urbanas.
Palavras chave: desenho; educação; patrimônio.
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ASPECTOS DO PATRIMÔNIO EDIFICADO NO BRASIL
Em geral chamamos de patrimônio a qualquer pertença, que possa ser individual
ou coletiva de distintas naturezas e usos. Sendo assim, sua dimensão conhecida
como patrimônio edificado de uma cidade se refere ao conjunto de elementos
construídos inseridos naquele espaço urbano.
Podemos dizer que o patrimônio edificado, enquanto parte do patrimônio cultural
e tal qual este seja aquilo que é de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém.
O patrimônio cultural muito mais amplo e complexo tem no patrimônio edificado
uma importante dimensão física do cenário da existência social e individual, é a
espacialização materializada do espaço urbano que se constrói com este modo e
finalidade. É possível que a afirmativa de que o patrimônio edificado não seja de
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pobre e coisa de pobre todo mundo quer distância. Nesse sentido, a pesquisa
busca uma educação para o patrimônio que contribua para a reversão de efeitos
tão perversos, a qual através da estimulação produzida com o uso do desenho
livre possa sensibilizar e resultar em um olhar mais generoso e compreensivo da
riqueza de tudo o que está se perdendo como pertença coletiva, antes de se atingir a situação de total irreversibilidade.
Sendo assim, é no período de formação dos mais jovem, junto ao ensino fundamental e médio que entendemos ser possível uma nova produção de sensibilidades culturais e conscientização para a importância desse pertencimento histórico e a escola é o lugar por excelência para a realização desse processo.
Acreditamos que as nossas ações com o objetivo de formar parcerias
com instituições de ensino do ciclo básico e segundo grau, para
compartilharmos a nossa experiência no estudo e registro da paisagem
da cidade, contribua para a percepção de como é importante a
preservação das referências e símbolos históricos, criando o sentimento
de pertencer ao “lugar”, ser um agente modelador.(Neves,2015:34)

pertença de todos, a maioria aprecia exemplos de coisas particulares ou por vezes
públicas, de modo isolado e nada mais.

ra, pois, ainda que nossas leis possam estimular sua manutenção pelos recursos
associados a renúncia fiscal, essas mesmas leis não penalizam os proprietários
dos imóveis pela má preservação que levam, inclusive à deteriorização em caráter
irreversível e, por vezes oportuno de suas construções. Assim, tais edificações são
de seus donos e pronto, sendo naturalizado que cabe a eles todo o controle de
sua sobrevida com saúde. Já o público e a dimensão coletiva, por exemplo são as
calçadas e áreas públicas mal conservadas, confirma o pertencimento de ninguém
corroborando para a sensação de não pertencimento e que a cidade é concessão
e não direito.
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guém” em evidência. Como coisa de ninguém, a coisa pública e coletiva é coisa de

plesmente não existe nessa consciência a construção de que a paisagem é uma

os grandes exemplos forçosamente mantidos pelo estado, não escapa desta reg-

/

A cidade e a coisa pública no Brasil sempre tiveram esse aspecto de coisa de “nin-

e, em especial com a consciência produzida para esse modo de apreciação. Sim-

enquanto produção de subjetividade dominante. O patrimônio edificado, salvo

/

2018

ninguém possa ser chocante. Esse ninguém se reporta ao coletivo que o aprecia

No Brasil, a importância da propriedade particular sobrepuja a da coisa pública

BELO HORIZONTE

A produção deste novo olhar sobre o patrimônio edificado, defende que somente
através do uso compartilhado com o afeto é que as pessoas irão vivenciar essas
áreas transformando-as em lugares, em uma reapropriação topofílica capaz de
os tornar dinâmicos e protagonistas da urbanidade que podem e deveriam assegurar:
“A idéia aqui defendida é a de harmonizar o cotidiano urbano e o
patrimônio na cidade, utilizando-se de práticas e experiências que
estimulem o envolvimento e a inclusão da população local e criem
um espaço de debates e expressão daquela comunidade, um lugar de
diversidade, sim, de troca de saberes, de falar e de escutar, uma vez que
a experiência preservacionista demonstre que não se faz uma gestão
eficiente sem a participação de comunidade local. ” (Filho,2014:14)
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O esperado é uma pedagogia da autonomia para o ato de admirar, compreender,

das em lugares específicos, como Icaraí, numa cidade subitamente viúva de suas

valorizar o patrimônio edificado, a partir da prática do desenho obtido a partir

funções administrativas privilegiando a função da moradia. No centro os usos

de exemplificações e contatos sensibilizadores sobre a importância e a qualidade

não se preocupam com a requalificação dos imóveis, os poucos novos prédios de

desse patrimônio edificado.

residência não se preocupam com o entorno nem pensam em padrões estéticos
interessantes ou preocupados em estabelecer conjuntos arquitetônicos harmoniosos entre si, seja pela tipologia ou pela volumetria. Por conta de sua relativa
tranquilidade, a cidade como um todo teve reforçada a sua função da moradia,
principalmente depois da abertura da Ponte Rio-Niterói, entretanto, tais frentes
de novas construções vão valorizar a orla e bairros periféricos e distanciados do
centro, tais como Icaraí e São Francisco, desde muito famosos e concentradores
da sua elite de renda. Por outro lado, seu centro urbano, após a perda de diversas
funções administrativas, com o fim do papel de capital do Estado do Rio, ficou esvaziado e empobrecido, sendo ocupadopelo usoresidencial de baixa renda, com
adaptações improvisadas, alémda ampliação da oferta de comércio e serviços específicos e, mesmo informais ocupando consideravelmente seus logradouros públicos. O centro de Niterói tornou-se um grande hall de distribuição humana para

Figura 1- A diversidade das tipologias edificadas em Niterói, foto colagem aleatória de Gissele B.
Martins sobre fotos de Neves, L.)

ESCOLHA DA CIDADE
Niterói foi escolhida, pelo envolvimento dos pesquisadores e, ainda por suas especificidades que a tornam uma cidade muito instigante e diversificada. Trata-se de
uma cidade que já foi a capital do Estado do Rio de Janeiro, em tempos do distrito
Federal e Estado da Guanabara e possui diversos atributos que a classificam de especial interesse por suas múltiplas paisagens. A verdade é que a cidade de Niterói
tem um outro tempo, diferente do Rio de Janeiro, aqui as coisas ainda estariam
mais próximas de um tempo lento, em especial em seu centro urbano de porosidades mais imediatas, como os velhos botequins frequentados pelos moradores,
as conversas de esquinas, as visitas aos brechós, a compra do peixe no velho mercado, o bolinho de bacalhau no Caneco Gelado do Mário, tudo isso impõe um ritmo sobrevivente e vagaroso, porque o capital li promoveu intervenções interessa1742

outros bairros da orla e municípios do entorno, com isso se intensificou o uso dos
espaços públicos, tais como calçadas e praças por comércio informal, encobrindo
a visibilidade de suas fachadas. Os próprios comerciantes também lançam mão de
cartazes e publicidade agressiva intensificando esse processo de encobrimento da
arquitetura. Toda essa ocupação ocorre sobre um interessantíssimo conjunto de
predominância eclética e alguns exemplares art-deco. Entretanto, o modernismo
aqui marca também as paisagens da cidade, desde obras projetadas próximas à
sua gênese no Brasil, muitas em estado precário de conservação, até o contemporâneo moderno das obras do Caminho Niemeyer que, também, já apresenta
sinais de má conservação.
A partir do olhar que deambula e investiga a cidade, foram registradas imagens
de edificações que passam despercebidas, pois estão: descaracterizadas do seu
original, muitas delas após sofrerem intervenções danosas de reforma ou ampliações, camufladas por letreiros ou semidestruídas e esquecidas pelo abandono,
mesmo quando ligadas à história da cidade. Além disso, foram contemplados os
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seus quintais, jardins, espaços públicos, conjuntos urbanos que possam ser de-

pessoas paradas na rua admirando uma obra arquitetônica. Entre as possíveis

scobertos enquanto espaços de afetividade e de identificação, ainda que igual-

explicações desse fenômeno, é possível destacar os seguintes aspectos: a falta

mente maltratados. Entretanto, face a impossibilidade de sua recuperação através

de uma educação estética e artística, a crença de uma cidade vista mais como

de processos tradicionais e onerosos de restaurações e, tampouco seja possível

concessão do que como direito, além do constante bombardeio das multimídias,

e desejada a sua completa demolição para implantação de novas edificações, se

que em suas incursões aos indivíduos pouco valorizam este tipo de apreciação do

propõe um novo procedimento metodológico. Esse método visa a educação para

lugar e do habitat.

reinvenção possível da cidade, através do aproveitamento e recriação desse patrimônio pelo estímulo da criatividade e do afeto.

É verdade que a restauração criteriosa de arquitetura é algo caro, que a boa arquitetura principalmente está afastada das possibilidades construtivas de quase
toda a população. Por outro lado, não podemos esquecer que a boa arquitetura
não se manifesta apenas nas obras monumentais ou oficiais, existem obras marcadas pela singeleza que, mesmo em pequenas escalas, evidenciadas pela simplicidade se revelam grandiosas. É o caso da arquitetura preservada de Diamantina
em Minas Gerais, resultante do período áureo da exploração dos diamantes, mas
extremamente simples e comovente. Foi esse poder de encantamento da cidadezinha que levou Lucio Costa a repensar as premissas de rupturas do modernismo
com tudo o que era precedente e criar um instituto para preservação do patrimônio arquitetônico brasileiro.
Paradoxalmente, tal fato ocorreu em um mesmo tempo onde criou-se uma cultura de que a arquitetura acadêmica de influências europeias, traduzida aqui pelo

Mapa do centro de Niterói com traçado dos percursos realizados em diferentes etapas de

ecletismo e art-deco não dialogava com nossa “brasilidade”. Entretanto, essa esco-

apreciação (notas dos autores)

la de arquitetura “acadêmica” formou um conjunto de valores tardiamente recon-

Em todos os percursos realizados ninguém parece ligar ou dar valor para aquelas
arquiteturas esquecidas, cujos conjuntos pichados, acrescidos de elementos como
equipamentos, arames farpados, tapumes parciais, vãos fechados etc. revelam
total descaso e descompromisso com a harmonia do conjunto parecendo uma
cidade em agonia. Enfim, não existe afetividade alguma com toda essa dimensão
do patrimônio, agravada ainda mais pela falta de uma cultura estética arquitetônica observada na maior parte da população brasileira e que contribui para esse
descuido. Não existe o hábito de pensar e conversar sobre a qualidade, seja estéti-

hecido e que muito contribuiu para as bases de formação de nossos arquitetos
modernistas, inclusive em suas fases iniciais de projeto. Essa mesma academia
reforçava a utilização do desenho, por vezes com símbolos de nossa cultura e
natureza, na busca de suas composições e contribuições para a criação da paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro com seu espírito excepcionalmente multifacetado, que por sua vez espelhou o mesmo para todo o país. Uma cidade de
paisagens múltiplas desde a natureza de seu próprio sítio, onde o ecletismo e o
art-deco eram e, talvez ainda sejam, a melhor tradução da invenção de sua diver-

ca, temporal ou funcional dos edifícios da cidade, assim como é difícil encontrar
1744
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sidade imagética edificada e transculturalizadora; caminho aberto, inclusive, para
uma boa incorporação do próprio modernismo.
Entretanto, pior do que a atual falta de uma cultura arquitetônica ou de políticas
eficientes para a preservação do patrimônio edificado em nossas cidades é o descaso que a maioria das pessoas possui com esses acervos e, de certo modo com
a memória em geral. Ainda que para muitos brasileiros sua memória ancestral
remeta a sentimentos evitados ou mesmo negados, o que explica uma atração
orientada para tudo o que é novo e um certo desprezo pelo que é velho.
Todos sabem que a capacidade de desenvolver a auto estima, a crítica, a resistência à manipulação e a vontade de lutar de um povo está diretamente relacionada
com o entendimento de seu estar no mundo, seu pertencimento coletivo ao lugar
e ao culto de suas memórias e valores, enfim ao conjunto de seu patrimônio cultural.
Paisagens construídas por seus ancestrais, plenas de pertenças pelas quais lutaram, se feriram ou morreram são histórias perpetuadas de geração em geração
em diversas culturas. Talvez, não lamentamos tanto a perda de nossas edificações
e memórias de paisagens, porque nunca vivenciamos a consciência uma perda
súbita das mesmas, como as que ocorreram na Europa e que ocorrem atualmente
no Oriente Médio. Talvez assim, infelizmente, muitas pessoas poderiam distinguir
que pertenças são distintas de propriedades e podem ser coletivas, partilhadas,
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Em Eudóxia, que se estende para cima e para baixo, com vielas
tortuosas, escadas, becos, casebres, conserva-se um tapete no qual
se pode contemplar a verdadeira forma da cidade. A primeira vista,
nada é tão pouco parecido com Eudóxia quanto o desenho do tapete,
ordenado em figuras simétricas que repetem os próprios motivos
com linhas retas e circulares, entrelaçado por agulhadas de cores
resplandecentes, cujo alternar de tramas pode ser acompanhado
ao longo de toda a urdidura. Mas, ao se deter para observá-lo com
atenção, percebe-se que cada ponto do tapete corresponde a um
ponto da cidade e que todas as coisas contidas na cidade estão
compreendidas no desenho, disposta segundo as suas verdadeiras
relações, as quais se evadem aos olhos distraídos pelo vaivém, pelos
enxames, pela multidão. A confusão de Eudóxia, os zurros dos mulos,
as manchas de negro-de-fumo, os odores de peixe, é tudo o que aparece
na perspectiva parcial que se colhe; mas o tapete prova que existe
um ponto no qual a cidade mostra as suas verdadeiras proporções, o
esquema geométrico implícito nos mínimos detalhes.
É fácil perder-se em Eudóxia: mas, quando se olha atentamente para
o tapete, reconhece-se o caminho perdido num fio carmesim ou anil
ou vermelho amaranto que após um longo giro faz com que se entre
num recinto de cor púrpura que é o verdadeiro ponto de chegada.
Cada habitante de Eudóxia compara a ordem imóvel do tapete a uma
imagem sua da cidade, uma angústia sua, e todos podem encontrar,
escondidas entre os arabescos, uma resposta, a história de suas vidas,
as vicissitudes do destino.

segredadas mas que de diferentes modos se territorializam, produzem lugares,
rompem individualismos e dão sentido às suas(nossas) existências.

PORQUE E QUAL O USO DO DESENHO
Este trecho do artigo se inicia com a leitura de um texto que descreve uma curiosa cidade, criada ou refletida sobre seu desenho materializado na forma de um
tapete:
AS CIDADES E O CÉU
1746

Sobre a relação misteriosa de dois objetos tão diferentes entre si como
o tapete e a cidade, foi interrogado um oráculo. Um dos dois objetos foi a resposta - tem a forma que os deuses deram ao céu estrelado e às
órbitas nas quais os mundos giram; o outro é um reflexo aproximativo
do primeiro, como todas as obras humanas.
Há muito tempo os profetas tinham certeza de que o harmônico
desenho do tapete era de feitura divina; interpretou-se o oráculo nesse
sentido, sem dar espaço para controvérsias. Mas da mesma maneira
pode-se chegar à conclusão oposta: que o verdadeiro mapa do universo
1747
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seja a cidade de Eudóxia assim como é, uma mancha que se estende
sem forma, com ruas em ziguezague, casas que na grande poeira
desabam umas sobre as outras, incêndios, gritos na escuridão.
(Calvino,1984:91-92)
O desenho possibilita descobrir o belo que se oculta por detrás de toda imagem
de abandono e trazê-lo de volta a vida, através de soluções simples e inventivas,
onde releituras e intervenções reinventam novas formas de composição, usos,
possibilidades cromáticas etc.
Azevedo (1988) já questionava as atuais formas de ensino e de utilização da linguagem gráfica praticada pelos arquitetos e urbanistas brasileiros, na medida
em que a mesma reafirma imposições através de propostas que se apresentam
como sínteses acabadas sobre pessoas que não desenham em sua quase absoluta maioria. A partir de referenciais teóricos que consideram a dimensão política da
produção dos espaços, e de que o desenho - contextualizado na história e associado com a leitura daquilo que determina erguer - também pode ser abstraído
como fato político, o ato de desenhar é um importante recurso de potencialização
de nossas capacidades cognitivas e criadoras, capaz mesmo de modificar nossas
relações de ser e estar no mundo. Sendo assim, saber desenhar deveria ser algo
mais estimulado em uma sociedade voltada de fato para o conhecimento e para a
capacidade de enfrentamento de seus problemas, contribuindo para a construção
de maior justiça e equidade social, enfim um futuro melhor para todos.
Alerta-se, então, para a reflexão de que este mesmo desenho compartilhado e
dominado por todos, resultante de novos enfoques para a valorização no seu ensino, poderá potencializar maiores diálogos e reflexões entre profissionais do projeto, gestores públicos e usuários. Permitirá, assim, criações mais próximas dos
desejos daqueles que vivenciarão os espaços que tinham sido pré-configurados
em suas linhas, bem como poderá contribuir para uma nova politização, capaz
de conduzir a cidades onde a vida social possa refazer, inventar ou reinventar as
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A implementação desse processo, tem como objetivo alcançar em especial os
mais jovens, iniciando-se desde o ciclo básico escolar em fase da pesquisa realizada junto às escolas municipais. O desenho livre é apreendido como ferramenta de
educação do olhar, para fins de investigação, criação e a descoberta de valores das
paisagens urbanas, bem como estimula a sua reapropriação enquanto arsenal de
afetos e possibilidades de usos mais felizes. Uma proposta que utiliza o desenho
livre, a partir de uma abordagem especial de sua prática em um contexto maior
de educação, visando a criação de pertencimentos e requalificação dos lugares a
partir da valorização do patrimônio é o que se pretende implementar e defender.
Tal abordagem ocorrerá nas escolas de ensino médio e fundamental, públicas e
selecionadas dentro das possibilidades e interesses da pesquisa e das unidades
interessadas. Aliás, este é o momento atual da pesquisa quando estão sendo contactadas as escolas para realização do módulo sensibilizador e educacional da
pesquisa. Trata-se da ideia de fazer compreender que a educação do olhar através
do desenho, uma vez apreendida, é ferramenta para uma vida inteira e, nesse
caso, tal abordagem se aproxima da autonomia pregada pelo mestre Paulo Freire.
Nesse caso, reivindica-se uma autonomia para inventar o novo em cima do que
é velho, fazer releituras e acreditar que a mudança não só é possível como igualmente necessária. Para alcançar tais propósitos, todos aqueles que se preocupam
com a educação para preservação do patrimônio devem ter um compromisso
com a situação do mundo:
Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros
de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos
constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para
a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade.
Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que
nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar
descomprometidamente como se misteriosamente de repente nada
tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado
de nós e nós dele.(Freire,2010:76)

dimensões do humano.
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Enfim, ousar transformar a cidade é algo que deve ser ensinado, nossas paisagens

o tempo. Enfim a vida, que, pelo atual potencial tecnológico humano, de muito já

urbanas estão abandonadas e degradadas, pessoas deixam coisas importantes

passou da hora de ser mais digna para todos.

para trás e não se interessam mais em morar ali. As casas tombam, enquanto
outros moram em periferias distantes e insalubres, marcadas pela violência e por
uma total miséria de suas paisagens.
Dizem os estudiosos que as pinturas da pré-história, imortalizadas nas cavernas de
Lascaux e Altamira serviam para rituais onde os animais eram abatidos de modo
simulado através do desenho antes de se ir caçar. Essa espécie de ritual garantiria
caçadas fartas e evitaria ferimentos ou mortes do grupo humano. É nessa espécie
de contaminação que pretende se fazer o método a ser utilizado com os jovens,
transformando imagens de prédios abandonados em prédios revitalizados, com
soluções simples, inventadas e desejadas na própria sala de aula.
Depois discutir sobre o que poderiam ser essas apropriações realizadas no papel:
edificações mais subjetivas e dinâmicas, mais vivas, com os recursos materiais disponíveis, sobre aqueles velhos mármores, pisos de ladrilhos hidráulicos, sobre
proporções tão bem desenhadas, grandes pés direitos, enfim coisas que podem
ser reapreciadas e retomadas para usos dignificantes do existir, do habitar e do
conviver. Uma espécie de apropriação, encontro e encantamento com o patrimônio através do desenho, um quase vudu do bem para a vida daqueles fragmentos
urbanos esquecidos.
Este trecho do artigo começou com um texto de Calvino sobre a cidade de Eudóxia, e quanto ao desenho de acordo com Azevedo (1995) também será preciso
ensinar às pessoas que, tal qual o tapete citado, ele poderá ajudar, a quem saiba

Figura 2 - Imagem de edificação desenhada por Neves. L. sobre foto de sua autoria.

À GUISA DE CONCLUSÃO
É o saber da História como possibilidade e não como determinação. O
mundo não é. O mundo está sendo. (Freire, 1910:76)

lê-lo a reencontrar-se nos labirintos daquela cidade, e nesse sentido é um objeto
de bastante utilidade, reflexo aproximativo da forma que os deuses deram ao céu

Não se pode ser ingênuo, não existirão programas para restauração de todo

estrelado e as órbitas nas quais os mundos giram, como toda obra humana. Mas,

aquele patrimônio, nem tampouco surgirão obras monumentais de renovação

sempre distinguir que o objeto de feitura divina, o verdadeiro mapa do universo, é

dos velhos quarteirões do centro de Niterói (e isso também acontecerá em out-

a cidade de Eudóxia assim como ela é, suas pessoas, seus gritos na escuridão, ca-

ras cidades). Além do

sas desabando umas sobre as outras na grande poeira dos becos que perseguem

lógicas de benefício e custo do mercado imobiliário, são bem piores em termos

mais, as novas obras quando feitas ali dentro das atuais

de qualidade e materialidades, em Niterói mesmo um prédio recentemente con1750
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struído não pode ter sua cozinha lavada por utilizar paredes de gesso! O país e o
mundo enfrentam uma crise para além das questões econômicas. Quanto mais
abrirmos nossos smartphones e tablets e nos comunicamos com pessoas de cidades e países distantes, cada vez ficará mais nítida, para além de todas as nossas
diferenças e desigualdades que a questão geral trata da descoberta do sentido de
estarmos aqui. Fenomenologicamente falando, das relações que estabelecemos
com o outro no mundo. E talvez, com toda certeza, o sentido de estarmos aqui seja
simplesmente estarmos aqui. E quando tudo se desmorona em nossas paisagens,
vale sempre a pena recorrer à velha capacidade do homem de se reinventar, afinal
como afirma Cauquelin (2017) paisagem é tudo invenção mesmo.

Figura 3- Desenho para reinvenção de uso de imóvel abandonado no centro de Niterói (desenho de
Azevedo, J.B. sobre foto de Neves, L., 2018)
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RESUMO
A relação com o lugar e suas múltiplas subjetividades evidenciam elementos
relevantes da história local e sua consolidação enquanto patrimônio imaterial. A
toponímia é uma expressão fundamental dessa vivência das pessoas com os lugares,
elencando elementos naturais, culturais e sociais dessas interações ao longo do
tempo. O topônimo “desterro”, por exemplo, possui significados que dimensionam
alguns fragmentos culturais de diferentes povos, figurando desde concepções
religiosas até fenômenos históricos e sociológicos. O fato das pessoas se deslocarem
obrigatoriamente para outras áreas correlaciona-se diretamente com esta palavra,
cujo significado apresenta uma ideia relacionada aos processos de saída da terra
natal, como exílio, banimento, degredo, emigração e expulsão, dentre outros.
Inúmeros lugares do Brasil, e também em Portugal, mantêm uma tradição cultural
com a palavra desterro, cujas origens estão vinculadas principalmente à religiosidade
cristã. Assim, a partir da dimensão interdisciplinar, considerando-se a importância
dos estudos sobre a toponímia para o reconhecimento do patrimônio imaterial dos
grupos populacionais, do significado etimológico, do seu contexto histórico-geográfico
e da própria experiência de vida das populações locais, este trabalho analisa as
dimensões socioculturais e geopolíticas do topônimo “desterro”, evidenciando sua
relevância no âmbito do patrimônio cultural imaterial nos territórios luso-brasileiros.
Ao se investigar etimologicamente a palavra desterro, reafirma-se a importância
desta denominação conferida como toponímia oficial às inúmeras localidades
brasileiras e portuguesas, entendendo como a mesma se consolida efetivamente nas
realidades socioculturais locais, criando um caráter identitário próprio dos locais à
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qual pertence, configurando-se assim como um evidente e fundamental elemento
estruturante do seu patrimônio cultural imaterial. Como procedimento metodológico
da pesquisa realizou-se um levantamento cartográfico, histórico e documental dos
significados e utilização do topônimo desterro no Brasil e em Portugal, evidenciando
os aspectos da cultura local, o registro das tradições culturais e da religiosidade de
algumas localidades brasileiras. Além disso, ressaltamos ainda como resultados dessa
análise a importância geopolítica do topônimo desterro, quando é compreendido
em sua etimologia, como o desterrar, expatriar-se, emigrar, processo pelo qual
milhares de refugiados vêm perdendo grande parte de suas referências culturais de
pertencimento e de patrimônio histórico, cultural e social que vais sendo expropriado
dessas pessoas no movimento do exílio.
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INTRODUÇÃO
A metodologia utilizada para a construção deste trabalho consistiu-se em pesquisa
bibliográfica a cerca da toponímia e, sequencialmente, identificação de topônimos
brasileiros e portugueses associados à palavra desterro, evidenciando seu significado etimológico e fenomenológico. Posteriormente destacaram-se, mediante a
investigação, aspectos dessa tradição associada à religiosidade cristã de origem
europeia que se consolidou no Brasil Colônia e permanece em alguns lugares até
tempos recentes, além das relações de pertencimento e de dinâmicas populacionais oriundas do processo geopolítico de determinadas regiões luso-brasileiras.
O artigo estrutura-se em quatro partes: a primeira dedica-se à compreensão teóri-

Palavras-Chave: Desterro, Etimologia, Interdisciplinaridade, Toponímia, Religiosidade.

co-metodológica das imaterialidades que conectam a toponímia e patrimônio
construindo; a segunda parte debruça-se sobre a imaterialidade religiosa analisando a tradição do desterro no âmbito da religiosidade; a terceira parte dedica-se à apresentação da imaterialidade toponímica evidenciando as localidades
luso-brasileiras com a toponímia “desterro” que explicitam o pertencimento ao
lugar e a identidade com esse patrimônio toponímico e a quarta e última parte,
nos leva a uma reflexão sobre o sentido do topônimo desterro na contemporaneidade. Alguns dos exemplos que evidenciamos neste artigo é a capital catarinense,
Florianópolis, que originalmente denominou-se Nossa Senhora do Desterro, ou
popularmente “Desterro” cuja mudança oficial do respectivo nome seguiu-se ao
final da Revolução Federalista, em 1894, homenageando Floriano Peixoto, um dos
primeiros presidentes do Brasil, ainda em tempos de República Velha, promovendo assim não apenas uma alteração toponímica, mas também com a própria
relação simbólica e geohistórica das pessoas em esse lugar.
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de análise do homem e de sua relação de identidade e pertencimento com o
meio. Assim, natureza, patrimônio e identidade são cada vez mais abordados teoricamente na perspectiva da interdisciplinaridade. Nas perspectivas teóricas da
Fenomenologia e do Existencialismo existem múltiplas relações subjetivas entre
as categorias de natureza, patrimônio e identidade. Numa discussão mais amp-

coletivas. Essa identidade produzida pelos homens confere aos lugares status de
alma, ampliando sentidos e significados. Neste contexto, os lugares associam paisagens remanescentes e recantos naturais às condições existenciais e culturais dos
agrupamentos humanos criando conexões de alma e essência. É dentro desta
ampla questão de pertencimento, que se elucidam os aparatos culturais e existenciais dados aos lugares e paisagens pelo homem destacando-se a Toponímia. Já
a antroponímia é o estudo dos nomes próprios das pessoas, sejam prenomes ou
apelidos de família, e que tem grande relevância para a história política, cultural,

juga-se com a história, indicando precisamente os movimentos antigos dos povos,
migrações, áreas de colonização, regiões onde determinado grupo linguístico deixou seus traços. Desse modo, para Dauzat, uma pesquisa toponímica analisa o estabelecimento das vertentes culturais presentes no território levantando as raízes
perceptivas formadoras desses topônimos. E posteriormente, uma reconstituição
etimológica, complementada por uma investigação em documentos históricos,
como cartas de sesmarias da região, escrituras de terras, correspondência familiar, livros paroquiais ou relatórios, livros cartoriais e relatos de viajantes.
Para além do seu significado e importância como elemento de
identificação, orientação, comunicação e localização dos imóveis
urbanos e rústicos, a toponímia é também, enquanto área de
intervenção tradicional do poder local, reveladora da forma como o
município encara o património cultural. A toponímia representa um
eficiente sistema de referência geográfica que o homem necessita
e que utiliza para localizar as atividades e os eventos no território.
As designações toponímicas devem ser estáveis não devendo ser
influenciadas por critérios subjetivos ou fatores de circunstância
(ANDRADE, 2018, p.1).

A toponímia, segundo Dick (1990) é um atributo mapeável da região que começou
a formatar-se a partir dos núcleos humanos se consolidando, impondo identificações ao território ocupado, atribuindo valores e significados aos lugares, paisagens e territórios. A autora ressalta ainda que alguns aspectos importantes encontrados na análise dos topônimos, como a história da transformação dos nomes
dos lugares; a evolução fonética, as relações com as migrações, colonização, assentamentos humanos e uso do solo, crenças mitológicas, visando algumas vezes
assegurar a proteção das santidades. Assim, para Dick (1990, p. 21-22):

1760

BRASIL

Desse modo, como destaca Dauzat[1] (1926 apud SEABRA, 2004), a toponímia con-

das instituições e das mentalidades.

[...] os topônimos se apresentam, da mesma maneira que os
antropônimos, como importantes fatores de comunicação, permitindo,

/

de modo plausível, a referência da entidade por eles designada.
Verdadeiros “testemunhos históricos” de fatos e ocorrências registradas
nos mais diversos momentos da vida de uma população encerram,
em si, um valor que transcende ao próprio ato da nomeação:
se a toponímia situa-se como a crônica de um povo, gravando o
presente para o conhecimento das gerações futuras, o topônimo
é um instrumento de projeção temporal. Chega, muitas vezes, a se
espalhar além de seu foco original, dilatando, consequentemente, as
fronteiras políticas e criando raízes em sítios distantes. Torna-se, pois a
reminiscência de um passado talvez esquecido, não fora sua presença
dinâmica.

O século XXI, utopicamente denominado de “Nova Era” traz novas perspectivas

recantos da natureza que assumem identidade a partir de histórias pessoais e

/

2018

TOPONÍMIA, PERTENCIMENTO E PATRIMÔNIO: um
diálogo teórico-metodológico sobre a imaterialidade

la e complexa, que não convém no momento ampliar, existem lugares, simples

BELO HORIZONTE

[1]

Dauzat, Albert. Les Noms de lieux : origine et évolution, villes et villages, pays, cours d’eau,

montagnes, lieux-dits, Delagrave, 1926
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Nascida na metade do século XIX, a onomástica (do grego antigo, ato de nomear,

Essas observações se referem às sociedades sedentárias, principalmente
às “ocidentais” que precisam ter uma “toponímia fixa” (Claval, 2001, p.
201[2]). Portanto, nem todas as sociedades precisam nomear os seus
lugares, como foi mostrado por Collignon (1996[3]) através do exemplo
de um grupo Inuit (esquimó) no Canadá que, em vez de mapear os
vastos espaços do Ártico, fotografa os detalhes do espaço no espírito,
atrelando-os à memória das pessoas. Dessa maneira, a denominação
dos lugares não é uma referência (d)escrita, mas se confunde com a
percepção e a história de vida das pessoas. Rundstrom (1990[4]) também
afirma que povos como os Inuit apenas começaram a confeccionar
mapas a pedido dos ingleses na metade do século XIX e não por
necessidade própria.

dar nome) considerada um objeto da linguística, é o estudo dos nomes próprios
de todos os gêneros, das origens e dos processos de denominação no âmbito de
uma ou mais línguas ou dialetos. Dividindo-se em Toponímia, Antroponímia, Biotoponímia, Geotoponímia, Arqueotoponímia, Hagiotoponímia e Etnotoponímia,
apresenta fortes ligações interdisciplinares com outras áreas da ciência como
a Antropologia, a Filosofia, a Sociologia, a História e a Geografia. Nesse sentido,
como parte dos estudos linguísticos, como mencionado anteriormente, a Toponímia, palavra formada a partir da junção dos termos gregos tópos que significa lugar, e ónoma estudos, referencia à linha dos conhecimentos científicos
que estuda os nomes próprios dos lugares, sua origem, significado e evolução.
Além dos nomes das mais diversas localidades como cidades, municípios, países,
províncias, vilas, a toponímia estuda os corônimos (subdivisões administrativas e
de estradas), os eremônimos (desertos), os hidrônimos (córregos e outros cursos
d’água), os limnônimos (lagos e represamentos), nesonimos (arquipélagos e ilhas),
os orônimos (montes e outras formas do relevo), os potamônicos (rios e riachos),
os quersonesonimos (penínsulas e istmos), os talassonimos (mares e oceanos) entre muitos outros. Um importante estudo nesta área no Brasil foi o trabalho intitulado “A toponímia como construção histórico-cultural: o exemplo dos municípios
do Ceará”, escrito por Jörn Seemann, Professor do Departamento de Geociências
da Universidade Regional do Cariri (URCA) e que motivou diversos outros estudos
e pesquisas nesta área.
Segundo Seemann (2005), a toponímia, na perspectiva dos estudos mais recentes
relacionados ao pertencimento evidencia ainda os próprios critérios que o observador elenca em sua observação/ vivência dos lugares e paisagens, ressaltando
na toponímia determinados aspectos de destaque, ou não, dessas localidades.
Nesse sentido, segundo a Enciclopédia Britânica há dois fatores imbricados no
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Posto isso, acreditamos que a toponímia nasce do processo de ligação, conexão e
identidade do homem com seu lugar e do entendimento da paisagem enquanto
patrimônio imaterial e eixo modelador de histórias pessoais e coletivas. E em todos os cantos da Terra, a toponímia confere unicidade aos lugares tecendo múltiplas redes de sentimentos, significados e histórias materializando e humanizando
recantos, tornando-os cantos e encantos da existência humana. E é a partir dessa
perspectiva que nos propomos a apresentar a seguir os sentidos do topônimo
desterro sob a perspectiva da religiosidade, contexto este, que deu origem a diversas localidades luso-brasileiras, sendo elas capelas, ruas, bairros ou cidades.

IMATERIALIDADE RELIGIOSA E IDENTIDADES: a
tradição do desterro no âmbito da religiosidade
A tradição cristã do desterro insere-se no âmbito da imaterialidade da devoção em
torno da comemoração denominada de Sete Dores de Maria Santíssima (Quadro
I), um desdobramento interpretativo católico devotado a Nossa Senhora das

ato de se denominar um lugar geográfico: “a) o sentimento que um lugar é uma
entidade que possui uma individualidade que a distingue de outros lugares; e b) a

[2]

CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural. 2ª edição. Florianópolis: EdUFSC, 2001.

sensação de que o lugar é útil e vale a pena ser denominado” (Encyclopaedia Bri-

[3]

COLLIGNON, Béatrice. Les Inuit: ce qu´il savent du territoire. Paris: L´Harmattan, 1996

tannica,1964, p. 63D). Vale ainda ressaltar que para Seemann (2005, p.210):

[4]

RUNDSTROM, Robert. A cultural interpretation of Inuit map accuracy. Geographical Review, v.80,

155-168, 1990.
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Dores (figuras 01 e 02), e certamente um patrimônio imaterial, com riquíssimo

Figura 1: Nossa Senhora das Dores – escultura de

Figura 2: Nossa Senhora das Dores – Templo

imaginário e simbologias.

Aleijadinho (MG)

de Pirenópolis (GO)

Quadro I – Marco simbólico da devoção cristã às Sete Dores

Nossa Senhora da Apresentação 1ª. Dor – Apresentação do Filho no templo
Nossa Senhora do Desterro

2ª. Dor – A fuga para o Egito

Nossa Senhora da Agonia

3ª. Dor – Sumiço do Menino Jesus

Nossa Senhora das Dores

4ª. Dor – Encontro no caminho do Calvário

Nossa Senhora do Monte 5ª. Dor – Aos pés da Cruz
Calvário
Nossa Senhora da Piedade
6ª. Dor – Jesus crucificado e descido da cruz
Nossa Senhora da Soledade

7ª. Dor – Jesus é sepultado

Fonte: Lima Junior (1965)
Fonte: ANDRADE, DINIZ (2015)

A ciência, o senso comum, a filosofia, a religião e a arte são conhecimentos que
possuem naturezas distintas. A religião, por sua imaterialidade, ou por sua tentativa de materializar o imaterial, baseia-se na crença e na fé, na aceitação de
princípios dogmáticos indiscutíveis, infalíveis e irrefutáveis, pois se tratam de revelações da divindade, sob um determinado enfoque e ponto de vista. Esta forma de
percepção, de visão do mundo é interpretada como resultante da criação divina,
sem questionamentos, apoiando-se em seres divinos que revelam aos homens
várias proposições sagradas inquestionáveis, aceitas como lei definitiva, independentemente da experiência e reflexão (LEONEL; QUERIQUELLI; MARQUES, 2016,
p. 17-18).
Segundo a tradição cristã, Nossa Senhora do Desterro é reverenciada na Itália
como a “Madonna degli Emigrati”, patrona de pessoas forçadas a abandonarem
sua pátria, buscando abrigo ou trabalho em regiões estranhas. Culturalmente, é
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referência para aqueles que, saudosos da terra natal, procuram encontrar com-

ciações, bairros, bandas, becos, cachoeiras, cidades, cursos d’água, distritos, esta-

preensão e simpatia no país adotivo.

belecimentos industriais, fontes, fortes, grupos, hospitais, largos, lojas comerciais
e de prestação de serviços, localidades rurais, morros, parques, praças, ruas, ser-

A história cristã do “desterro” é descrita por Almeida (2000, p.1030-1031) na Bíblia
Sagrada, livro de orientação do cristianismo. Após Jesus, acabar de nascer vieram
do Oriente, três reis magos, guiados por uma estrela e passaram por Jerusalém,
a fim de encontrá-lo. Este episódio gerou a manifestação cultural denominada de
Folias de Reis. Os reis Indagaram a Herodes, rei da Judéia, sobre o respectivo nascimento, que temeu perder seus domínios no futuro para aquele que segundo as
Escrituras Sagradas seria rei daquela nação. Orientados seguiram para Belém de
Judá, local exato do nascimento e de fato o encontraram junto aos pais. Herodes
pediu aos reis que o avissassem do local para que ele também adorasse o menino-deus, porém com intenções de matá-lo. Os magos após adorarem a Jesus e lhe
presentearem com ouro, incenso e mirra, foram avisados em sonhos das reais
intenções sanguinárias de Herodes e retornaram as suas terras por outros caminhos. José, pai do menino, também avisado em sonhos, pegou Maria e Jesus e se
dirigiram para o Egito, a fim de se protegerem tendo por lá permanecido até que
o perigo passasse. Segundo estudos de Megale (1998, p. 180-183), tendo por base
o livro de Mateus, Capítulo 2, versículos 13 e 14, da Bíblia Sagrada:
Herodes, indignado por não ter sido avisado pelos reis, ordenou que se matassem
todas as crianças menores de dois anos de idade, que moravam em Belém e lugares do entorno. Ainda de acordo com escritos de Megale (1998, p. 180-183)
“Belém dista do delta do Nilo cerca de duzentos e cinquenta quilômetros. Uma
tradição fixa em Macarié, nas proximidades de Heliópolis, o local da permanência
da Sagrada Família”. Após sete anos, Herodes morreu e José, foi avisado em sonho, retornou à sua terra natal, mas temeroso que Arquelau, descendente do rei estabelecido oficialmente no poder, fizessem algo ruim, estabeleceu-se ao norte da
Judeia, em Nazaré, região da Galileia (MEGALE, 1998, p. 180-183). Relatos trazem
informações sobre esta referida toponímia, historicamente enraizada na cultura
brasileira. Esta história cristã certamente confere particularidade a alguns lugares
espalhados tanto no território brasileiro, quanto em terras lusas, nomeando asso-
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ras, vilarejos, dentre várias outras denominações toponímicas e antroponímicas.

IMATERIALIDADE TOPONÍMICA: localidades lusobrasileiras com a toponímia “desterro”
No Brasil alguns municípios estão direta e indiretamente relacionados com o nome
“desterro”, sendo notável nesta questão, a noção de pertencimento e identidade.
No quando abaixo listamos algumas localidades cujo histórico de formação esteve
relacionado a Nossa Senhora do Desterro e/ou ao movimento de migratório de
algum bandeirante e sua família em busca de lugar para explorar e fixar seus empregados e familiares. Com exceção da Ilha de Florianópolis as demais localidades
todas se caracterizam como cidades pequenas e tradicionalmente reconhecidas
pela tradicionalidade religiosa, vinculada, primordialmente ao catolicismo.
Três localidades, mesmo depois de emancipadas, mantiveram a denominação,
fundamentada na maioria dos casos a concepções e tradições de origem cristã.
Apenas Desterro de Melo, está vinculada apenas ao movimento migratório da
família de certo português José de Melo, as demais todas apresentam em sua historiografia a chegada de grupo de pessoas a dada localidade e a uma promessa ou
agradecimento direcionado a Nossa Senhora do Desterro. Vale ressaltar que a toponímia “desterro” já se destacou, inclusive, no contexto histórico nacional, devido
ao antigo nome da capital do estado de Santa Catarina. Florianópolis chamou-se
Vila do Desterro durante mais de dois séculos, pois nasceu em torno da capela
construída em 1673 por Francisco Dias Velho, que morreu alguns anos depois na
mesma igreja (MEGALE, 1998, p. 180-183). Acerca disto, a autora retrata que “na
moderna matriz catarinense, que substituiu a velha capela da Virgem, encontra-se
maravilhosa escultura em madeira de tília, em tamanho natural, de autoria dos
escultores Dernetz, representando a Sagrada Família em fuga para o Egito”.
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Somente após a Revolta da Armada, em 1894, a cidade recebeu seu atual nome

Este evento, não só mudou o nome da capital como também gerou a morte de

em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto e seus 250 cadáveres na Ilha de An-

250 pessoas que se opuseram a não convocação de processo eleitoral imposta

hatomirim. A mudança da toponímia de Desterro para Florianópolis é controver-

por Floriano, que certamente jamais mereceu a homenagem que lhe fora feita e

tida por parte de alguns habitantes da capital catarinense. Ainda de acordo com

que permanece até hoje. Em 1943 foi anexada ao município à parte continental,

informações disponíveis no site do Instituto Sócio-Ambiental Campeche, a Ilha de

anteriormente pertencente ao vizinho municipio de São José. Atualmente a única

Santa Catarina, era no início do século XVI, local estratégico para embarcações

lembrança que remota ao antigo nome é a padroeira oficial da cidade e a catedral

que aportavam para o abastecimento de água potável e alimentos. Entretanto,

metropolitana dedicada a ela. Além do Parque do Desterro de propriedade da

somente por volta de 1675 iniciou-se o povoamento da ilha com a fundação do

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), o nome desterro, delineando certo

segundo núcleo catarinense de povoamento mais antigo, denominado Nossa Sen-

saudosismo ainda é muito comum na capital, nas centenas de nomes espalhados

hora do Desterro, pertencente à vila de Laguna, desempenhando importante pa-

pela cidade, variando desde instituições como a Academia Desterrense de Letras

pel político na colonização da região. Em 1726, “Desterro” é elevado à categoria de

até estabelecimentos comercias dos mais variados ramos. Como o nome “Flori-

vila, e a ilha de Santa Catarina, por sua posição estratégica voltada aos domínios

anópolis” acabou historicamente se consolidando, lamentavelmente seria impos-

portugueses na porção meridional do Brasil, passa a ser ocupada militarmente a

sível restituir o nome antigo da capital, mas talvez discussões da comunidade local

partir de 1737, com a construção de fortalezas necessárias à defesa do território.

resgatem o nome remoto da ilha de Santa Catarina, originariamente denominada

Segundo Schweidson (1989, p. IX), “a ilha do Desterro passou por longo período de

“Ilha do Desterro”, que desnecessáriamente repita o nome do estado.

escasso povoamento. Só em 1744 iniciou-se uma expansão resultante da vinda de
grupos de açorianos, seguindo-se vários transportes de escravos, arrebanhados

Mesmo com a mudança de nome da respectiva cidade, atualmente existem três

na África”. O autor reforça ainda que “mesclam esses açorianos fervorosos católi-

municípios que receberam e mantiveram esta denominação oficial: Desterro, na

cos e muitos e muitos descendentes de judeus, forçados violentamente a uma

Paraíba, Desterro de Entre Rios e Desterro do Melo em Minas Gerais e outro mu-

assimilação que impunha o abandono das antigas práticas religiosas”.

nicípio paraibano, atualmente denominado Vista Serrana que se chamava Desterro de Malta. No território mineiro existem antigas toponímias de distritos, como

No século XIX, “Desterro” foi elevado à categoria de cidade, tornando-se posterior-

Desemboque, pertencente ao município de Sacramento, na região de Araxá, ante-

mente capital da Província de Santa Catarina a partir de 1823. Em 1891, quando

riormente denominado Nossa Senhora do Desterro do Desemboque e Marilândia,

o marechal Deodoro da Fonseca, por influência da Revolta da Armada, renunciou

no município de Itapecerica que também no passado se denominou distrito de

à presidência da recém-instituída república, o vice-presidente Floriano Peixoto as-

Nossa Senhora do Desterro (ANDRADE, 2007). Na capital maranhense, São Luís,

sumiu o poder, não convocando eleições após isso, contrariando o prescrito na

existe no Centro Histórico, declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade,

Constituição recentemente promulgada, fato que gerou a 2ª Revolta da Armada

o Bairro do Desterro, onde se localiza a primeira igreja do estado do Maranhão,

originária da Marinha, no Rio e a Revolução Federalista, patrocinada por fazen-

contruída entre 1618 e 1641. Em todo o país, várias são as localidades que apre-

deiros gaúchos. As duas insurreições chegaram ao Desterro com o apoio dos cata-

sentam esta relevante denominação. Seja a toponímia, seja a devoção cristã estão

rinenses, entretanto, Floriano Peixoto conteve-as ao aprisionar seus líderes e, com

expressas na realidade das mais diferentes localidades, delineando identidade e

isso, restaram no domínio da cidade tão-somente simpatizantes do presidente,

pertencimento, dando-as um caratér de peculiaridade e singularidade como Jun-

que, em sua homenagem, deram à capital a denominação de Florianópolis.

diaí, Rio de Janeiro e Salvador. Ainda segundo Megale (1998) o Jornal carioca de-
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nominado “Zona Oeste Social”, em sua Edição Histórica datada de 15 de novembro

encontram em torno dos mesmos. Seja no contexto da diáspora judia ou dos re-

de 1973, retrata através de escritos de Pizarro e Araújo, registrados no documen-

fugiados da Síria e dos diversos conflitos em voga no oriente médio, é preciso sim

to “Memórias Históricas do Rio de Janeiro, 3o vol., pág. 198, Imprensa Nacional,

discorrer sobre os sentidos dessa toponímia nos contexto dos desterrados.

1945”, o contexto da devoção na história da então capital nacional:
A presença de tantos templos erguidos nos séculos XVI/XVII vinculados a Nossa
Senhora do Desterro, se refere ainda ao próprio processo de “desterrar-se” dos

O “DESTERRO” DA CONTEMPORANEIDADE: os sentidos
do ser/estar desterrado/refugiado

milhares de portugueses que saiam de sua terra natal em busca da liberdade,

A denominação de lugares acontece em diferentes escalas e pode
afetar um país inteiro ou apenas uma rua, um morro insignificante ou
uma casa. Claval (2001, p. 203) usa o termo regionímia para indicar
diferentes níveis de percepção do espaço devido à mudança de escala,
desde os nomes da comunidade e dos microacidentes do relevo até as
vilas e cidades e as denominações de regiões e estados. Dessa maneira,
o nome oficial da República Centro-Africana foi apenas oficializado em
1979 depois de ter passado pelos nomes Ubangi-Chari e Império CentroAfricano (do coronel golpista e “imperador” Jean Bédel Boukassa),
enquanto Alto Volta tinha seu nome mudado para Burkina Fasso
(república de pessoas íntegras, corajosas e dignas de respeito) depois
de um golpe militar em 1984. Até no Brasil podem ser encontrados
vários exemplos como Guaporé (Território Federal de Rondônia em
1943, Estado em 1956) e Rio Branco (Território Federal de Roraima em
1943, Estado em 1962). Na Alemanha reunificada depois da queda do
Muro de Berlim, as mudanças políticas também trouxeram topônimos
novos como, por exemplo, Karl-Marx-Stadt (Cidade de Karl Marx),
que voltou a ser chamada de Chemnitz. No processo de renomear
localidades para eliminar a memória do socialismo, houve também
mudanças na escala local: muitos nomes de ruas da antiga Alemanha
Oriental, que antigamente tinham referências a datas comemorativas
e heróis socialistas, foram “neutralizados” e substituídos por outros
nomes de acordo com o sistema capitalista e inseridos no discurso
de uma identidade nacional alemã que é articulada em termos de
uma “canonização de uma herança histórico-democrática” (Azaryahu,
1997[5]). Nesse sentido, os nomes de ruas fazem parte de um processo de

sonhos de riqueza ou fuga da pobreza. Essa vinculação luso-brasileira ao termo,
todavia, se dá muito mais fortemente em território brasileiro, onde muitos fixaram
suas vidas, do que em terras portuguesas. Em Portugal encontramos duas capelas e um convento de Nossa Senhora do Desterro e um bairro com diversas toponímias associadas na periferia de Lisboa (Rua do Desterro, Calçada do Desterro,
Rua Nova do Desterro, Travesso do Desterro e Chafariz do Desterro/Intendente),
em cujas proximidades se encontrava a capela de Nossa Senhora do Desterro, da
qual se retirava a água para alimentar a fonte do Intendente (GONÇALVES, 2011).
Enquanto em meados do século XVI esta região atraia pessoas em decorrências
de suas áreas irrigadas e agricultáveis, no século XIX, já em seu contexto urbano,
era uma região mais dinâmica, com a presença de serviços públicos importantes e
associações e clubes recreativos (MAGALHÃES, 2016).
Enquanto no Brasil o “desterro” ainda está fortemente relacionado à tradição
religiosa oriunda predominantemente dos portugueses, em Portugal a principal
relação do desterro fora das capelas e conventos encontra-se no “Conselho da
Diáspora Portuguesa”, uma associação criada em 2012 com a finalidade de criar
uma rede de contatos entre os portugueses e seus descendentes que se encontram espalhados pelo mundo, no intuito de resgatar e fortalecer os valores e a
cultura que unem os portugueses no âmbito da economia, cultura, ciências e cidadania.
Ao realizar essa pesquisa, verificamos que não é possível realizar uma análise sobre essa toponímia sem considerar os sentidos e estruturas geopolíticas que se

[5]

AZARYAHU, Maoz. German reunification and the politics of street names: the case of East Berlin.

Political Geography, v.16, n.6, 479-493, 1997.
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criar “novas paisagens públicas iconográficas” (Light, 2004[6]), e o estudo
da sua dinâmica poderia revelar como os países pós-socialistas estão
redefinindo identidades e passados nacionais (SEEMANN, 2005, p.211).
Como evidenciado na análise explicitada acima por Seemann, à toponímia elenca
em seus sentidos e significados uma séria de questões geopolíticas associadas
aos movimentos migratórios de populações há muitos séculos. E é justamente no
intuito de compreender esses sentidos que iremos trabalhar sobre o topônimo
“desterro”, o qual segundo o dicionário Novo Aurélio – século XXI apresenta quatro significados principais: “ato ou efeito de desterrar; degredo, banimento. Lugar
onde vive o desterrado. Pena de degredo. Solidão, insulamento” (FERREIRA, 1999,
p.182). Desterrar, ainda segundo Ferreira (1999, p.182), é “fazer sair da terra, do
país; exilar, banir. Condenar a desterro; deportar-se, degredar. Afastar, afugentar.
Expatriar-se, emigrar. Apartar-se, distanciar-se”. Consequente, compara-se etimologicamente a palavra aos fenômenos sociais de expulsão quando pessoas são
obrigadas a deixarem suas terras de origem, para viver na maioria dos casos de
incertezas, em terras estranhas, denotando uma ideia de expulsão e exílio. No
Brasil e em algumas regiões do mundo, o desterro esteve ligado, primordialmente,
às questões de trabalho, quando no início do século XVI indígenas e negros escravizados se viram muitas vezes nessas condições de desterrados, ou ainda em
meados do século XX, quando milhares de trabalhadores do campo se viram na
necessidade de migrar-se para outras regiões industrializadas em busca de emprego, compreendendo-se sim os primeiros e mais significativos movimento de
êxodo rural, rompendo com sua terra ancestral. Outros movimentos globais como
a diáspora dos judeus, a escravidão dos africanos e as guerras civis representaram
também no imaginário desses homens, mulheres e crianças que em algum momento encontravam-se na condição de refugiado a perda de seu patrimônio material, cultural, social e religioso no seu movimento de desterrar, de fazer sair com-
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Atualmente, a situação dos desterrados, adjetivo daquele que se desterrou, está
exilado ou expatriado, entre migrantes e refugiados, é um tema emergencial tratado interdisciplinarmente pela Geografia e pela História, a partir dos marcos de
posicionamentos da ONU – Organização das Nações Unidas. A Geopolítica sempre
se debruçou sobre o quebra-cabeça dos conflitos, desde que o homem ampliou
sua influência pelo ecúmeno. De lá para cá são séculos de guerras e diásporas,
sendo as duas mais significativas, a do povo judeu e dos africanos de diferentes etnias que foram escravizados. São elementos para se projetar uma nova realidade
voltada para a paz entre os povos, sem exclusão, preconceito ou distinções. As
guerras mundiais e a guerra fria são recortes temporais expressivos para esboçar
um novo projeto de sociedade, verdadeiramente humano. Na década de 1990, o
mundo entrou em reconfiguração espacial a partir do esfacelamento da URSS e
os conflitos se concentravam na região dos Bálcãs e na África, mas desde a queda
das Torres Gêmeas, os focos de tensão pelo mundo se concentram basicamente a
partir do mundo árabe (Oriente Médio) – Quadro IV.
A ONU assegura em termos legais e judiciais que, qualquer pessoa, em caso de
necessidade, exerça o direito universal de desterrar-se, de refugiar-se em país diferente de sua terra natal e, em alguns casos, regressar ao país de origem (Figura
03). O objetivo principal é garantir que os direitos fundamentais da pessoa sejam
cumpridos fora da nação que viole os diretos humanos. Todavia, quando realizamos uma análise do sentido dessa toponímia “desterro” neste contexto geopolítico atual, no qual novos desterros se configuram, precisamos repensar como
se consolidaram os mesmos frente às situações econômicas, políticas e sociais
desses países, onde mesmo apoiados sobre um direito internacional, são ainda
marginalizados e discriminados por pessoas, instituições e pelo próprio Estado
(ALTO COMISARIADO DS NAÇÕES UNIDADES PARA REFUGIADOS, 1951).

pulsivamente da terra, do país; expatriar; exilar; condenar ao desterro; degredar;
expulsar de casa; afugentar; fazer cessar.
[6]

LIGHT, Duncan. Street names in Bucharest, 19901997: exploring the modern historical geographies

of postsocialist change. Journal of Historical Geography, v.30, 154-172, 2004.
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agena (1984). Para Carneiro (2012, p.17), o grande diferencial dessa convenção na
conceituação dos refugiados é que a partir de então há uma individualização do
sujeito:
Aqui o refugiado (a) é um ser concreto que tem uma raça professa, uma
crença religiosa, tem uma nacionalidade, pertence a um grupo social
ou sustenta determinadas opiniões políticas e, exatamente por isso, é
perseguido ou teve negada a proteção de seu estado de origem, ou este
estado não pôde e não pode protegê-lo.
Já a Declaração de Cartagena, que surge no contexto dos conflitos que afetaram
gravemente a América Central nos anos oitenta, acrescenta ao conceito de 1951 a
perspectiva dos “direitos fundamentais da pessoa humana, protegendo-os a vida,
a segurança e a liberdade” (CARNEIRO, 2012, p.19). Assim:
Figura 03– Distribuição dos desterrados (refugiados) pelo planeta.
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/especial/migrantes/mudanca.shtml

Lamentavelmente, apesar da condição subumana de expropriação e expulsão
da terra ancestral, o mercado econômico urbano-industrial capitalista vislumbra
possíveis vantagens para os países que recebem os imigrantes em seu território,
como ressalta Araújo (2011, p.2) para os países-destinos, “os benefícios são muitos”, uma vez que “os imigrantes frequentemente respondem às demandas do
mercado de trabalho”, como ocorre em países como o Japão e Coreia do Sul, “que
sofrem com escassez de mão de obra, por questões demográficas”. Tais questões,
nesse sentido, levam-nos ainda a refletir a respeito das definições e direitos relacionados a essas populações em situação de “desterro” no contexto internacional.

Para Cartagena devem ser considerados refugiados as pessoas que
tenham fugido dos seus países porque sua vida, segurança ou liberdade
tenham sido ameaçados pela violência generalizada, a agressão
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos
humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente
a ordem pública.
E é frente a este cenário internacional de duas mil e seiscentas pessoas que morreram no mar Mediterrâneo tentando chegar à Europa em busca de uma nova
vida, e da imagem de uma criança síria morta na praia, que não podemos discutir
sobre os sentidos da toponímia desterro sem retomar essa reflexão que tanto a
representa na contemporaneidade.

Segundo Carneiro (2012), as definições internacionais sobre quem é considerado
desterrado/refugiado, desde o início do século XX, vêm passando por uma série de
mudanças de concepções, dentre as quais as mais significativas, segundo o autor,
são as da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), cujo texto orienta
diversos decretos de nacionais que promulgam a mesma, e a Declaração de Cart-
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cussão assenta-se predominantemente em referenciais culturais religiosos, correlacionando-se ainda, contudo, com aspectos geopolíticos extremamente importantes da contemporaneidade. Assim, o topônimo “desterro” implica na ideia de
rompimento com a terra de origem, portanto, evidencia não apenas laços de pertencimento e identidade para com o lugar, como do próprio rompimento e exílio
de um lugar de origem para um novo local, com o qual irá se consolidar então
novas identidades e territorialidades dos sujeitos.

Figura 04 – Criança síria morta numa parai do Mediterrâneo durante fuga de refugiados
Fonte: https://zap.aeiou.pt/imagem-de-crianca-siria-morta-na-praia-torna-se-simbolo-drama-dosrefugiados-81071

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A valorização do patrimônio cultural da humanidade, seja em sua materialidade
ou imaterialidade, tem evidenciado cada vez mais a importância das relações de
pertencimento das pessoas com sua cultura, lugares e tradições. Todavia, há ainda uma linha dessas relações que precisa cada vez mais de pesquisas e trabalhos
que evidenciem essa conexão das pessoas não apenas com os lugares, mas com
o nome dos lugares, com a sua toponímia. Nesse sentido, este artigo objetivou
salientar a importância dos estudos toponímicos para o patrimônio cultural, inserindo diálogos da toponímia com o patrimônio material e, principalmente imaterial,
buscando exemplos luso-brasileiros.
Faz-se necessário salientar ainda que esta discussão, contudo, sustenta uma série
de complexidades no sentido em que a toponímia elencada para estudo e dis-
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CARNEIRO, Wellington Pereira. A declaração de Cartagena de 1984 e os desafios
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RESUMO
Este trabalho trata de reflexões sobre os postulados de Theodore Prudon em
Preservation of Modern Architecture e de John Allan em Points of Balance: Patterns
of Practice in the Conservation of Modern Architecture (capítulo 1 de Conservation of
Modern Architecture de Susan MacDonald), acerca da conservação da arquitetura
moderna, entendida como objeto de caráter específico nesse campo disciplinar. O
processo de projetação, a forma de conceber o projeto, a liberdade de criação e
a exploração das novas tecnologias e materiais para contemplar um novo modo
de vida foram as contribuições da arquitetura moderna para a nova sociedade
em construção. No momento em que essa nova forma de pensar o projeto tornase objeto de preservação e transforma-se em patrimônio, configura-se uma
ótima oportunidade de se repensar a questão da conservação e restauro não só
desse, mas do patrimônio arquitetônico em geral. Assim, é importante discutir as
principais barreiras para a preservação, responsáveis por gerar perdas irreparáveis,
descaracterizações, condutas equivocadas e obsolescência funcional dos edifícios
modernos, testemunhas desse momento histórico. O objetivo desse ensaio é
argumentar a favor de um recorte específico no tratamento da produção moderna
enquanto objeto de conservação e restauro com base nos autores citados. A ideia
é traçar paralelos entre edifícios icônicos e outros exemplares, aproveitando a
experiência prática e as reflexões teóricas desses autores para enfrentar outros
desafios. O trabalho discute dois pontos, a significância do Patrimônio Moderno
e as ameaças a sua autenticidade para refletir sobre os interesses envolvidos na
conservação dessa produção.
Palavras-chave: preservação; arquitetura moderna; Theodore Prudon; John Allan;
restauro

2. Universidade Federal da Paraíba – DAU/CT/PPGAU
Av. Cabo Branco 2672, ap. 103A, CEP 58045-010. João Pessoa, PB
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apoiado em instrumentos de memória reconhecidos pela sociedade
(ZANCHETTI et alli 2008)

O debate sobre a conservação da produção moderna como patrimônio, no inte-

Theodore Prudon, referindo-se a arquitetura moderna, afirma que “embora a sig-

rior do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, foi o start para a elaboração

nificância de um edifício tenha sido atribuída, historicamente, à sua esfera mate-

deste artigo. Face a amplitude e complexidade do tema, o foco da pesquisa cen-

rial, a significância de um edifício moderno gravita em torno do conceitual” (PRU-

trou-se nas reflexões de Theodore H. M. Prudon – a partir do livro Preservation of

DON, 2005, p.25).

Modern Architecture – e de John Allan – a partir do artigo Points of Balance: Patterns
of Practice in the Conservation of Modern Architecture[1], capítulo 1 do livro Conserva-

Já John Allan (2007, p. 16) assume uma postura mais flexível ao afirmar que a sig-

tion of Modern Architecture, de Susan MacDonald.

nificância de um edifício moderno pode não estar relacionada, em alguns casos,
à materialidade e o arquiteto, perante uma obra moderna, deve entender a sig-

Considerando que a arquitetura moderna propunha uma nova forma de projetar,

nificância própria do edifício, estudando caso a caso.

é inevitável pensar em uma nova forma de tratar o patrimônio. É válido ainda
discutir quais são as principais barreiras para a sua preservação, responsáveis

Os itens examinados pelos autores analisados neste artigo, são: [1] projeto e in-

por gerar descaracterizações, condutas equivocadas e obsolescência funcional. O

tenção arquitetônica; [2] essência versus substância; [3] transparência, continui-

foco principal do trabalho é compreender porque a arquitetura moderna merece

dade visual e relação interior/exterior; e, por fim, [4] novos materiais e experimen-

atenção específica nas discussões sobre preservação e restauro, de acordo com

tação tecnológica.

os autores estudados.

DEFININDO SIGNIFICÂNCIA NO PATRIMÔNIO
MODERNO

VALORES DA ARQUITETURA MODERNA
Projeto e intenção arquitetônica

É importante considerar, além da materialidade de um edifício histórico, a com-

A arquitetura moderna inovou principalmente no que se refere ao processo de

preensão da sua significância para além da esfera física. Adota-se, portanto, a

projetação, caracterizado como uma das mais importantes contribuições específi-

visão de Sílvio Zanchetti para significância

cas dessa produção. Para Prudon,

[…] deve-se entender a significância cultural como o conjunto de valores
resultado do julgamento e da validação social de significados passados
e presentes de um objeto. Enfatiza-se que esse julgamento é feito no
presente e utiliza como referência os significados e valores do passado
Ambas as bibliografias de base ainda não foram traduzidas para o português. Para
maior acessibilidade, todas as citações das referências mencionadas foram traduzidas pelas
autoras.
[1]
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[…] Com o crescimento do papel criativo dos arquitetos, sua contribuição
tornou-se claramente identificável e utilizada cada vez mais como
uma das melhores justificativas para a significância de um edifício [...]”
(PRUDON, 2008, p. 35).
Como consequência dessa transformação do papel criativo, os edifícios são dotados de intenção arquitetônica. O ato de planejar o edifício antes de ir ao canteiro
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de obras enfatiza a relação mútua entre o arquiteto e o projeto que ele desenha.

Além disso, é importante destacar que, no contexto da produção moderna, a in-

Assim, tal profissional ganha destaque, da mesma forma que as abstrações im-

dustrialização da construção era considerada, em todo o mundo, a chave para

pressas no projeto.

superar a questão da habitação e a utilização de elementos industrializados tornou-se a solução dominante na produção arquitetônica desse período.

Um exemplo é o projeto do Ministério da Educação e Saúde, desenvolvido pela
equipe de seis arquitetos brasileiros (Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, Af-

Em que pese a importância que assumiam esses elementos pré-fabricados, Prud-

fonso Reidy, Ernani Vasconcellos e Oscar Niemeyer) com consultoria de Le Cor-

on considera que na recuperação da construção moderna o “entendimento defin-

busier, cujas ideias sobre o processo de projetação se apoiavam na formulação

itivo do projeto, expresso como uma entidade coerente, transcende os elementos

de princípios teóricos consistentes. A presença do arquiteto suíço foi considerada

individuais (pré-fabricados) que o compõem”. Entende que, apesar da relação in-

importante para os arquitetos brasileiros pois, segundo o historiador Yves Bruand,

trínseca entre o ato de planejar e a industrialização, a decrescente importância da

(Le Corbusier) ensinou-lhes o modo de abordar um programa, partindo
dos princípios de ordem geral, adaptando-os a seguir concretamente à
situação […], e acima de tudo, proporcionou uma demonstração prática
de seus métodos pessoais de trabalho […] (BRUAND, 2016, p. 83)
Autor dos cinco pontos para uma nova arquitetura, Le Corbusier tentava imprimir
intenções formais e espaciais modernas em suas obras, influenciando a produção
de outros arquitetos, como aconteceu com o Ministério da Educação e Saúde.
Prudon, no item Design Intent, do capítulo 2, destaca o trabalho do profissional arquiteto como uma das causas da mudança de julgamento da significância de um
edifício moderno – inclinando-se mais para o conceito do edifício do que para sua
materialidade. Considera a intenção arquitetônica original do projeto moderno
um aspecto crítico para o entendimento da sua preservação, definindo-a como “a
expressão visual e conceitual da criatividade do arquiteto, informando cada aspecto importante, tanto do edifício, quanto da sua construção” (PRUDON, 2008, p. 35)
É a partir das primeiras experiências modernas, que se torna comum a adoção de
processos de projetação pautados na programação dos espaços e no propósito
de se materializar sensações e relações espaciais. As intenções arquitetônicas no
projeto moderno canalizavam, além da criatividade do arquiteto, as discussões e

materialidade conduz a um julgamento que evidencia o conceitual, mais do que o
material na validação da significância de um edifício moderno.
Para além da intenção arquitetônica como ponto de partida para o entendimento
do edifício como um exemplar relevante e dotado de significância, em caso de
conservação, Prudon defende, no que se refere aos princípios norteadores das
eventuais intervenções e condutas de conservação, a utilização de técnicas e materiais contemporâneos em substituição aos elementos originais que não existem
mais ou demonstraram fragilidades nas experimentações modernas.
O acesso à Catedral de Brasília de Oscar Niemeyer ilustra a intenção arquitetônica do projeto em despertar diferentes sensações induzidas pelas diferenças de
nível e da variação da luz no percurso que introduz o visitante ao edifício. O trajeto desde a praça iluminada, ladeada pelos profetas esculpidos por Ceschiatti,
descendo pela escuridão do subsolo, suprime a luz ao usuário, que em seguida
sobe para alcançar o interior iluminado da catedral. Soma-se a isso, as experimentações acústicas que produzem ecos, sussurros, reverberações e amplificações
que completam o espetáculo de sensações desejados pelo arquiteto. A intenção
arquitetônica se revela na espacialidade do acesso materializado em vários níveis
de um trajeto contínuo e inusitado, além dos efeitos acústicos permitidos pela
forma sui generis do edifício e nas curvaturas de suas envoltórias laterais.

necessidades de um momento de mudança.
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Essência versus Substância
Embora não seja o enfoque do artigo de John Allan, o tópico Modern Differences trata de identificar diferenças de abordagem na conservação entre edifícios históricos[2] e modernos, relacionando-as com a possibilidade de configurarem questões
ligadas a uma ética diferente de preservação – que privilegia a essência acima da
substância.

O autor lista, a seguir, contribuições e interpretações específicas do movimento
moderno. Ele considera que, primeiramente, os edifícios possuem tecnologias diferentes, por vezes tecnologias experimentais. Em segundo lugar, são mais específicos programaticamente. Além disso, o modernismo produziu demasiado número
de exemplares, onde elementos e até construções inteiras foram produzidos de
modo extensivo e repetitivo na lógica da produção pós-guerra. Por fim, destaca
que o discurso moderno possuía valores de ética pautados na promoção de edifícios para servirem como instrumentos, em vez de monumentos.
É interessante tentar compreender como os tópicos citados por Allan estão conectados com a questão da valorização da essência do edifício acima da materialidade,
utilizando, inclusive, alguns conceitos de Prudon.
O emprego das tecnologias novas em edifícios modernos dava visibilidade aos
conceitos ou intenções arquitetônicas. Apesar de configurar uma questão relacio-

O termo “histórico” é utilizado pelo autor, provavelmente para se referir a
produções arquitetônicas anteriores à moderna, independentemente de classificações
estilísticas.
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nada à substância, a materialização de filosofias relacionadas ao modernismo e ao
conceito pessoal do projetista gera um resultado cuja apreensão diz mais respeito
à sensação de espaço do que à visualização dos materiais em si. A valorização do
abstrato e do conceitual acima da materialidade nas obras modernas manifesta-se na preocupação com a espacialidade - a essência interna que reside entre as
paredes de uma edificação. Tal discurso ganha importância já no final dos anos
1940 com Bruno Zevi, que destaca o espaço como um fator que diferencia a arquitetura das outras artes:

[…] existe a sugestão de que o valor, ou “significância”, da arquitetura
moderna pode não residir exatamente na sua materialidade, mas na
sua conquista intelectual, é a ‘essência’, em vez da ‘substância’, que deve
apoiar qualquer consideração do seu futuro em tempos de mudança
(Allan, 2007, p.17. Grifo nosso).

[2]

27 — 28

[…] ainda que possamos ignorá-lo, o espaço age sobre nós e pode
dominar o nosso espírito; uma grande parte do prazer que recebemos
da arquitetura – prazer que não podemos perceber ou que não nos
damos ao trabalho de notar – surge, na realidade, do espaço. Mesmo
de um ponto de vista utilitário, o espaço é logicamente o nosso fim,
delimitá-lo é o objetivo do construir – quando construímos, nada mais
fazemos a não ser destacar uma conveniente quantidade de espaço
encerrando-o e protegendo-o – e toda a arquitetura surge dessa
necessidade. Esteticamente, porém, o espaço tem uma importância
ainda maior: o arquiteto modela-o como o escultor faz com o barro,
desenhando-o como obra de arte; tenta, enfim, por intermédio do
espaço, suscitar um determinado estado de espírito nos que “entram”
nele (ZEVI, 1996[1948], p. 186).
Da mesma forma, destaca-se o movimento no espaço, como mostra o exemplo
de Carlos Alberto Maciel sobre a contribuição de Le Corbusier com a promenade
architecturale:
A inversão de sentidos entre escada e rampa evidencia o conceito da
promenade architecturale, ou seja, cada uma das possibilidades de
percurso, as direções variadas, fazem com que a fruição se dê de forma
complexa, produzindo estímulos diversificados e qualitativamente
distintos na medida em que se caminha no espaço interior. A
experiência do percurso se faz mais importante do que a apreensão da
forma estática, a relação entre espaço e tempo se faz efetiva também no
interior da residência (MACIEL, 2002).
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Questões como o valor de raridade dos materiais não são consideradas, por John

Outros conceitos particulares que se destacam na arquitetura moderna dizem re-

Allan, como aplicáveis ao patrimônio moderno, já que a maioria dos materiais pro-

speito à transparência, continuidade visual e diluição do limite entre o interior e

duzidos nesse contexto se deu em larga escala. Tal argumento ajuda a sustentar

o exterior do edifício, advindas das mesmas raízes – desde conquistas técnicas

a posição do autor no que diz respeito à prioridade da essência em obras moder-

a descobertas científicas – que geram um novo entendimento do espaço. Para

nas. Percebe-se que, embora seja um valor comumente aplicado a discussões de

Zanchetti, a espacialidade moderna é uma das especificidades dessa arquitetura:

patrimônio, de forma geral, a raridade não é mais validada, nesse contexto, como
um julgamento aplicável ao patrimônio moderno e que tal mudança de discurso
pode ser atribuída à estandardização de materiais no século XX.
Uma das questões que diferenciaram a arquitetura moderna da produção até então, segundo Allan, diz respeito à especificidade programática. Percebe-se que o
projeto é pautado em um programa de necessidades, portanto, seu funcionamento e uso, como instrumentos – principalmente considerando-se a filosofia moderna citada – são primordiais. O autor, ao falar do papel do arquiteto em uma obra
de conservação, “[...] deve procurar formas de fazer o edifício funcionar melhor
em termos de performance” (ALLAN, 2007, p. 16). Ao concluir o tópico Modern
Differences, sugere questionamentos a serem feitos sobre um exemplar moderno,
incluindo “o que é significativo?”, “o que estamos tentando mudar e o que deve
ser mudado?” e “o que devemos atingir para produzir um resultado sustentável?”,
sugerindo a possibilidade de o arquiteto estar aberto a mudanças, desde que não
apresentem ameaças à essência.
Relacionando a noção de papel criativo e o conceito de intenção arquitetônica
apresentados por Prudon no tópico anterior com a dualidade de pesos entre
essência e substância colocada por Allan neste tópico, é possível perceber certa
proximidade entre os dois autores no que diz respeito às questões da especialidade e materialidade, ainda que por caminhos distintos.

Transparência, continuidade visual e relação exterior/
interior
1790

Existe uma interpretação que vê a arquitetura moderna como uma nova
relação espacial. A forma de articulação e interpenetração dos espaços
internos e externos seria substancialmente diferente da tradicional
(Zanchetti, 2008, p.12).
Zevi, tratando da planta livre, da elasticidade espacial e do espaço orgânico da
produção moderna, defende que:
As divisões parietais internas […] podem tornar-se mais finas, curvarse, mover-se livremente, e isso cria a possibilidade de conjugar os
ambientes, de unir entre si os múltiplos cubos do século XIX, de passar
[…] para o livre e elástico do edifício moderno; na casa [...], a sala de
visitas funde-se com a sala de jantar e o escritório, o vestíbulo reduzse, em benefício da grande sala de estar, o quarto de dormir torna-se
menor, os serviços especializam-se […] (Zevi, 1996, p. 121)
Prudon, no capítulo 2, Philosophical Issues Affecting Preservation and Design, enfatiza a transparência como um dos aspectos específicos da arquitetura moderna,
considerando-a uma consequência do desenvolvimento industrial dos grandes
planos de vidro, além da descoberta da importância da luz para a saúde.
O desejo de estender o exterior para dentro e vice-versa resultou
diretamente do desenvolvimento de novas formas e técnicas de
fabricação do vidro […] e do subsequente significado funcional e salutar
da luz. Isso manifestou-se na integração visual do interior e exterior, e
em grandes planos de vidro. Portanto, o vidro e a transparência que
ele promove tornam-se parte integrante do projeto e da filosofia de
projeto […]. Isso teve um impacto profundo na preservação e nas teorias
de preservação: a separação clara entre interior e exterior diminuiu
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ou perdeu-se completamente, não apenas por causa da introdução de
grandes planos de vidro, mas também em função de outros materiais
que estenderiam o interior para fora e o exterior para dentro. (PRUDON,
2008, p. 37)
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segundo lugar, uma adaptação de uso deve ser não só compatível com
o próprio interior do edifício, mas deve também ser avaliada em termos
do seu impacto na aparência exterior (Prudon, 2008, p. 38).
Prudon retoma a questão da intenção arquitetônica, preocupando-se com a total-

Na mesma linha, Bruand, ao falar da arquitetura de Lúcio Costa, afirma que “a

idade visual e conceitual da proposta, reafirmando a intenção arquitetônica como

preocupação principal foi a criação da continuidade entre exterior e interior, aliás

fator chave para a significância e preservação da produção moderna.

uma das conquistas mais características de nosso século [...]” (BRUAND, 2016, p.
125).

Pode-se retomar, nesse debate, as questões trazidas por Allan sobre a produção
em larga escala de materiais, com objetivo de entender a postura defendida por

Os atributos da transparência e continuidade visual nos projetos modernos in-

ele em relação à conservação dos elementos estandardizados e pré-fabricados:

troduziram novas visões e soluções projetuais, inclusive a preocupação com a ex-

“Há também questões de produção, decorrentes da natureza extensa e repetitiva

pressão do interior do edifício, visualizada desde o exterior:

do desenvolvimento pós-guerra [...]. Muitos componentes e materiais são produz-

A transparência desses edifícios afeta diretamente como eles são
percebidos ao nível da rua durante o dia e durante a noite […] como os
revestimentos do interior são transportados ao exterior, o tratamento
das superfícies é importante para a expressão arquitetônica do edifício
(Prudon, 2008, p. 38 - 40)

idos em massa e podem não ser valiosos.” (ALLAN, 2007, p. 17). Lamenta, inclusive
por motivos econômicos, a substituição parcial, em vez de total, de esquadrias
danificadas em projetos de restauração de grande porte. Entende que todos esses
componentes estandardizados, com maior ou menor grau de dano, deviam ser
substituídos em um edifício cujas esquadrias de vidro que promovem transparência e continuidade visual, possibilitando melhores resultados e, à longo prazo,

A Casa Farnsworth, de Mies Van Der Rohe (1945-1951), cuja plataforma é revestida com o mesmo tipo de piso, tanto no interior, como no exterior é um exemplo
dessa necessidade de visibilidade e expressão: “o padrão em grid do piso de ladrilho; a repetição do seu tamanho e layout enfatizam a plataforma contínua da casa”
(Prudon, 2008, p. 41).
Ainda no capítulo 2, alerta para a dificuldade em termos de preservação, de considerar interior e exterior do edifício como partes de uma só entidade e não como
espaços separados e autônomos:
O impacto dessa relação interior-exterior é duplicado. Primeiramente,
o edifício deve ser tratado como totalidade: renovações no interior
terão maior impacto do que teriam em uma construção de um período
anterior e as implicações no exterior devem ser consideradas. Em

1792

eliminando as necessárias restaurações posteriores:
Assim, na reabilitação de grandes projetos, por exemplo, pode tornar-se
economicamente absurdo, o custo de substituir apenas as esquadrias
que necessitam de atenção imediata, ao invés de todas as janelas de
uma fachada (ALLAN, 2007, p. 17).
Prudon, no capítulo 2, Philosophical Issues Affecting Preservation and Design, deixa
clara a importância da preservação do projeto em sua totalidade, acima da preservação de elementos individuais, citando a Lever House (1952), de Skidmore, Owings and Merril:
Na preservação desses edifícios ícones, assim como na maioria da
arquitetura moderna, a totalidade do projeto deve ser considerada
ao mesmo tempo – ou mesmo antes – da preservação de elementos
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individuais. A substituição sistemática de componentes individuais
da cortina de vidro da Lever House para recuperar a aparência
geral mais próxima possível da original é um exemplo de um projeto
de restauração que enfatiza a intenção arquitetônica acima da
conservação de materiais autênticos (Prudon, 2008, p. 36).
Concluindo, é interessante relacionar a visão dos dois autores neste tópico: ambos
defendem a intenção arquitetônica e a totalidade do edifício como os atributos de
maior importância na obra moderna, mais importantes que a presença da matéria
original. Ambos concordam acerca da substituição sistemática de esquadrias de
vidro danificadas em um edifício moderno, desde que a intenção arquitetônica, ou
essência, seja assegurada.

Materiais específicos e experimentação tecnológica
Não é possível pensar em conservação do patrimônio moderno sem examinar as
experiências com os materiais e técnicas empregados na arquitetura da época.
Embora os autores considerem a materialidade como um atributo que eventualmente perdeu o enfoque na pesagem de julgamentos acerca da significância, Prudon dedica o capítulo 4 (Preservation Issues for Modern Materials and Systems) aos
materiais e técnicas empregados especificamente na arquitetura moderna, além
de seus desafios em termos de conservação. John Allan, por sua vez, entende que
cada edifício possui uma significância própria, porém em alguns casos, tanto os
partidos arquitetônicos propostos como os materiais escolhidos são de importância considerável para materializar a intenção do projeto. Essa postura trata com
maior flexibilidade a questão da significância quando se trata da materialidade
nos edifícios modernos, considerando que os materiais e técnicas estão vinculados ao conceito do projeto e a sua apropriação é, por vezes, indissociável da
intenção arquitetônica.
Ainda no capítulo 4, Prudon trata da importância do conhecimento de como os
sistemas estruturais modernos funcionam e qual a natureza dos novos materiais
quando se trata de uma obra de intervenção, reparo ou reuso. Para tanto, cata-

1794

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

loga materiais modernos específicos – aço estrutural, concreto armado, madeira
laminada colada, cortinas de vidro – defendendo que cada um desses materiais
necessita de uma atenção especial, expondo os desafios para a preservação de
cada um deles de acordo com sua natureza e possíveis soluções.
Obras cujo revestimento se dá em concreto estampado pela fôrma de madeira utilizada na confecção – como empregado no Sesc Pompeia de Lina Bo Bardi e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, de João Vilanova Artigas
– promove uma dificuldade maior na preservação da aparência original quando
surgirem erosões na superfície. Em uma obra qualquer cuja materialidade seja
definida por placas pré-fabricadas, por exemplo, tal dificuldade não se apresentaria, pois, segundo Prudon, são elementos facilmente substituíveis e tal troca não
desrespeitaria a intenção arquitetônica nem a totalidade de apreensão do edifício.
Outro desafio citado pelo autor diz respeitos aos esforços de contração e expansão
devido à variação térmica no concreto, que podem causar fissuras na superfície.
Tais fissuras, segundo Prudon, podem ser causadas pela corrosão dos vergalhões
estruturais. O desgaste e a fragmentação da superfície em revestimentos de concreto são apontados, pelo autor, como questões importantes a serem estudadas
e discutidas, pois um possível remendo arbitrário pode acarretar um resultado
destoante em relação ao revestimento preexistente, já dotado de certa pátina. Entende-se que a fidelidade à intenção do projeto é o mais importante, o tratamento
dos materiais, portanto deve contemplar, primordialmente, este objetivo.
A questão da experimentação própria desse período é outro ponto importante
relacionado aos materiais modernos. Há materiais e sistemas experimentais que
foram bem sucedidos e alcançaram aprovação, porém há outros fracassaram e
foram abandonados. Sobre isso, Allan afirma
Há ainda a natureza experimental de muitos projetos e especificações
de materiais modernos, levando ao fracasso na ação e na dubiedade
do valor de autenticidade, reparando algo que tecnicamente não obteve
êxito desde sua concepção. (ALLAN, 2007, p. 17).
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Outro ponto a ser debatido trata da continuação de uso de materiais e sistemas

Segundo Prudon, pode haver dois tipos de obsolescência funcional: quando o uso

experimentais bem sucedidos. Tal debate tange a inviabilidade econômica dos

original do edifício não é mais necessário, e quando a demanda de uso do edifício

reparos pontuais e a proposição, pelo autor, de substituições em projetos de re-

aumentou ou mudou com o tempo.

abilitação.

IDENTIFICANDO AMEAÇAS AO PATRIMÔNIO MODERNO

Ambos os autores concordam no sentido de que se deve encontrar pontos de
equilíbrio nos edifícios modernos a fim de traçar a melhor estratégia de preservação. Prudon (2008, p. 228) afirma que o equilíbrio reside na manutenção do uso

Os autores estudados destacam questões que podem tornar-se obstáculos para

e a preservação material e estética. Allan (2007, p.15) afirma que devem ser postos

a preservação de exemplares modernos, como a obsolescência funcional, a obso-

na balança os interesses dos proprietários dos edifícios, as teorias da conservação

lescência material e as mudanças nos códigos, legislações e proibições de materi-

(a fim de respeitar a significância) e os interesses dos usuários do edifício.

ais empregados na obra original. Destacam que definir autenticidade em edifícios
modernos é mais complexo do que nas construções anteriores, porque a produção moderna ainda não é reconhecida como patrimônio e está sujeita a descaracterizações.
Não me lembro, em 20 anos, de um único exemplo de uma propriedade,
para a qual tivéssemos sido contratados para restauração, que estivesse
ainda em sua forma original e fosse apenas velha. Elas sempre já
haviam sido modificadas. (Allan, 2007, p. 16)
Prudon (Prudon, 2008, p. 70) observa que a especificidade programática é utilizada como argumentos para mudanças:
É ainda mais problemático quando se lida com edifícios de funções
específicas e o argumento de que o edifício é muito complicado para a
continuação ou adaptação de seus usos é largamente utilizado como
uma forma de evitar o desenvolvimento de usos criativos e inovadores
(PRUDON, 2008, p. 70).

Obsolescência funcional e necessidades
contemporâneas

Prudon salienta que a especificidade programática de certos edifícios modernos
dificulta a sua adequação a novos usos, já que possui espaços com funções particulares e que, em alguns casos, a sua significância reside no uso original: “[…] a
significância de muitas estruturas é determinada por e entrelaçada com seu uso
original, particularmente aquelas de tipologias muito específicas” (PRUDON, 2008,
p. 63). Se os interesses dos usuários estiverem em dissonância com a capacidade
do edifício, pode haver, a partir deste conflito, mudanças e descaracterizações de
espaços.
Dois casos interessantes sobre especificidade programática exemplificam a dificuldade de preservação do uso original. Os aeroportos da TWA em Pittsburg,
projetado por Eero Saarinen, no início dos anos 1960 e da Dulles International
Airport, em Washington D.C., projetado pelo mesmo arquiteto e inaugurado apenas um ano depois, tiveram destinos diferentes. Com o aumento significativo dos
fluxos de aeronaves e de passageiros, além das mudanças no tamanho padrão
das aeronaves, o aeroporto TWA tornou-se obsoleto funcionalmente e recebeu
acréscimos. Já o aeroporto Dulles, com uma estrutura menos restritiva, é utilizado
da mesma forma até hoje em dia, relata Prudon.
Alterações devido à mudança de demandas, embora nem sempre bem vindas,
provêm de uma necessidade gerada por novos hábitos. Prudon, no item Transparency and Visual Continuity do capítulo 2, cita o caso do edifício Manufactorers
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Hanover Trust Building em Nova York, que passou por mudanças na organização

ado o fator de importância na preservação. O autor cita o caso da substituição de

espacial para acomodar novas máquinas – os caixas eletrônicos – como um exem-

elementos da curtain wall da Lever House (1952), do escritório Skidmore, Owings,

plo dessa situação. Por um lado, o arquiteto, no momento do planejamento, não

& Merrill, em Nova Iorque, cujo propósito era recuperar sua percepção visual.

poderia prever que o sistema bancário, em alguns anos, se tornasse automatizado. Por outro, destinar uma área para um novo uso, em um edifício de espaços

A questão da obsolescência material se agrava em função da intensa experimen-

com funções específicas, acarretou em um dano na imagem do edifício – já que os

tação na arquitetura moderna à procura de novos recursos, materiais e técnicas:

caixas eletrônicos foram locados de tal forma que podem ser visualizados desde o
nível da rua devido à transparência de sua fachada.
Quanto mais definido for o uso original, mais difícil será a preservação do edifício
e mais provável a possibilidade de insucesso nas alterações. Para desafios nesse
sentido, o autor defende o uso de soluções criativas e flexibilidade para lidar com
a obsolescência funcional, quantificando as necessidades futuras
[...] determinar a adequação do edifício, à longo prazo, para
permitir uma expansão (ou contração) ordenada. Após análise, essas
informações podem ser usadas para desenvolver layouts de teste,
diagramas de blocos e projetos conceituais para testar os requisitos
programáticos no espaço. (Prudon, 2008, p. 173)
Prudon insiste na importância da previsão de mudanças e de certa flexibilidade
em relação às necessidades futuras a fim de se evitar a obsolescência do edifício.
Entretanto, alerta que tal dificuldade não pode ser utilizada como justificativa para
a descaracterização.

Obsolescência material

Novos e melhorados materiais estavam constantemente sendo
produzidos e rapidamente substituídos por outros mais novos. Como
resultado, a obsolescência é muito mais aguda em edifícios modernos
[...] (Prudon, 2008, p. 30)
Allan defende que materiais experimentais provados como ineficientes devem ser
repensados em um contexto de substituição. Pode-se concluir, portanto, que a
aceitação da materialidade como um elemento subjugado ao conceito justifica a
substituição de materiais experimentais ineficientes.
Além disso, Prudon salienta que os materiais na arquitetura moderna oferecem
um dilema quanto à questão da pátina, afirmando que
[…] a evidência da idade, seja na forma de envelhecimento ou pátina
[…] está em contraste direto com a intenção arquitetônica de edifícios
modernos, para os quais a aparência de novo era primordial, e o
envelhecimento era frequentemente visto como uma distração da
intenção arquitetônica. Por conseguinte, […] pode indicar a pobreza na
performance em edifícios modernos. (Prudon, 2008, p. 25)
Considerando a preocupação na preservação da imagem objetivada pelo autor

Prudon, defendendo a intenção arquitetônica, afirma que embora a seja impor-

da obra, pode-se assumir que a pátina não é bem vinda em edifícios modernos.

tante, é um fator secundário na preservação de uma obra moderna e usa o caso

A preservação no sentido de remoção ou amenização da pátina em obras mod-

de uma curtain wall para justificar seu ponto de vista. Para ele, as trocas parciais

ernas faz perceber que a materialidade, embora considerada um fator de menor

e até totais de elementos e sistemas são justificáveis: o que deve prevalecer é o

enfoque que o conceito, por vezes é decisiva para a transmissão dessas intenções

propósito da curtain wall, simbólica de um progresso técnico possibilitado pela

arquitetônicas.

ruptura entre fachada e estrutura. A sua experiência visual é, portanto, consider-
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Materiais perigosos
Existem materiais e práticas arquitetônicas empregados em edifícios modernos
que foram proibidos em diversos países por apresentarem perigo à saúde dos
usuários.
Prudon, no item Hazardous Materials do capítulo 6, The Investigation and Assessment
of Modern Buildings and Structures, discute a dificuldade em tomar decisões a respeito da preservação de elementos condenados em um edifício moderno após a
descoberta de efeitos colaterais nos materiais constituintes.
No capítulo 4, Preservation Issues for Modern Materials and Systems, Prudon trata do
problema do emprego da pintura à base de chumbo (encontrada no Crown Hall,
de Mies Van Der Rohe) e das telhas de amianto. A solução apontada para a primeira é a sua retirada e substituição por uma tinta de aparência semelhante (a mais
próxima do original possível). Se a retirada da tinta comprometer a estabilidade e
espessura da estrutura, deve-se considerar o seu isolamento, pintando por cima
uma camada de outra tinta que isole as partículas de chumbo, para que não se
propaguem na atmosfera.
As soluções pensadas por Prudon têm em mente a preocupação com a obra em
sua totalidade e a visibilidade do edifício, para que se aproxime ao máximo à intenção original, reafirmando sua preocupação recorrente em torno da intenção
arquitetônica.

CONCLUSÃO
Discutidos os valores dos edifícios modernos e os desafios para a preservação
segundo os autores estudados, é interessante entender como os julgamentos sobre significância experimentaram mudanças quando são aplicados à produção
moderna. Pôde-se ver que algumas validações atribuídas ao patrimônio sofreram
revisões graças a produção diferenciada na arquitetura nesse contexto.
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O peso da essência dos edifícios modernos, na discussão de significância, é destacado desde o princípio por ambos os autores, embora sob óticas diferentes.
Ao passo que Prudon atribui a alteração da valorização da essência acima da materialidade à importância crescente do profissional arquiteto – junto com suas
aspirações, intenções, conceitos e materialização de sensações – Allan atribui tal
alteração ao declínio da raridade dos materiais, explicado pela lógica de produção
industrial em larga escala e estandardizada; esboçando também sobre o desenvolvimento do projeto seguindo uma lógica programática e funcional.
Percebe-se que os autores não defendem a valorização do conceito, ou essência, como algo que antecede as posturas arquitetônicas modernas: segundo seus
discursos, houve diferenças contextuais, históricas e até científicas que possibilitaram o desenvolvimento da produção arquitetônica moderna nessa direção.
A junção de contextos, acontecimentos e desenvolvimentos específicos na indústria, ciência e sociedade do século XX possibilitou mudanças profundas na arquitetura que, por sua vez, introduziu novos desafios. Analisando sob a lente do
presente momento, considerando os julgamentos apresentados pelos autores,
questões novas sobre preservação surgem: desde considerar a substituição da
matéria original – talvez inconcebível para outros tipos de patrimônios – até a
preocupação com a repercussão de mudanças internas de organização espacial e
dinâmicas de apropriação.
É interessante destacar que, embora os autores concordem com a maior pesagem
da essência em relação à materialidade do edifício – justificando, inclusive, substituições da matéria original – não deixam de salientar a necessidade da análise
específica de projetos de conservação, para assegurar o que é de fato significante
para o edifício – seja a materialidade, continuidade de uso original, viabilidade
econômica ou capacidade de uso enquanto instrumento para usuários e sociedade.
Por fim, é destacável considerar que os elementos e desafios específicos para
preservação do patrimônio moderno expostos no presente trabalho são tratados,
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por ambos os autores, de uma forma que equilibra as teorias da conservação e a
prática profissional. Ambos procuram tratar de condutas de preservação viáveis
e realistas, a fim de serem efetivamente aplicadas: um reflexo da junção de suas
experiências como profissionais e como pesquisadores.
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RESUMO
Monumentos Históricos são elementos únicos, portadores de história e características
próprias, por isso se tornam instrumentos de memória individual ou coletiva.
Orientam a sociedade no tempo e no espaço; consolidam uma identidade comum
e estimulam laços de cidadania. Para que os bens materiais possam exercer a
sua função social, devem estar preservados em sua potência. As intervenções
devem ser realizadas de maneira a garantir a integridade física, porém é um
recurso último quando os procedimentos conservativos já não são suficientes
para garantir a perpetuação ao longo do tempo. Para estudar o impacto das
intervenções arquitetônicas em imóveis tombados foi tomado como estudo de
caso o Museu Mariano Procópio, objeto da dissertação de Mestrado em Ambiente
Construído, com o tema “Análise das Intervenções Arquitetônicas nos imóveis
tombados do Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora – MG”. O imóvel é um dos
exemplares arquitetônicos e artísticos mais importantes da cidade. Em 1939, o
acervo, enriquecido com mais de 50 mil objetos de grande valor histórico, artístico
e científico, passou a ser protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Em 1983, o Conjunto do Museu Mariano Procópio passou a fazer parte
dos imóveis tombados do município, e, em 2005, o tombamento foi aprovado pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O conjunto
abrange a Villa Ferreira Lage, a Galeria Maria Amália e o Parque. A Villa foi
construída para acomodar a família do comendador Mariano Procópio, idealizador
da Rodovia União e Indústria, a qual foi construída para facilitar o escoamento da
produção cafeeira, permitindo o tráfego durante todo o ano até a cidade do Rio de
Janeiro. A galeria foi construída pelo herdeiro Alfredo Ferreira Lage, para abrigar os
objetos de arte que ele colecionava. O Parque torneado de jardins é de autoria do
francês Auguste Marie Francisque Glaziou. Ao longo da História do Museu Mariano
Procópio, foram realizadas significativas intervenções arquitetônicas nos prédios
tombados como: substituição das telhas originais da Villa Ferreira Lage e retirada dos
revestimentos originais das fachadas do prédio que abriga a galeria. As intervenções
foram realizadas com a intenção de renovar, adequar às necessidades de cada época
e solucionar problemas decorrentes das ações do tempo. Foram executadas sem
embasamento técnico, comprometendo a estrutura física e artística do conjunto, bem
como a relação da sociedade com o seu patrimônio. O Museu Mariano Procópio,
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hoje, é resultado de diversas intervenções que foram adicionando, removendo,
substituindo e alterando os aspectos originais da construção, sem responsabilidade e
respeito às características intrínsecas do bem tombado.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Intervenções Arquitetônicas; Museu Mariano
Procópio.
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Monumentos históricos são elementos únicos e não reproduzíveis. Portadores de
características que determinam uma época e suas marcas de translação ao longo
do tempo. São documentos históricos e instrumentos da memória individual e
coletiva. Permitem a atualização e oferecem leituras renovadas, que podem ser
apreendidas e percebidas de diversas formas. São instrumentos de reflexão que
auxiliam a adaptação à realidade de forma harmoniosa. (KÜHL, 2006).
Como define Carsalade (2012), o bem cultural tem a função social de orientar a
sociedade e o cidadão no tempo e no espaço e colocar cada um como integrante
de um grupo que compartilha uma história comum e um lugar próprio no mundo,
consolidando a identidade coletiva, que estimula laços de afetividade e cidadania.
Para que o bem cultural possa exercer sua função mais ampla, deve estar preservado em sua potência.
O princípio de restauração da Carta de Veneza é fundamentado no respeito pela
obra, pela sua materialidade e pelos aspectos documentais:
“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 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.” (ICOMOS, 1964,
p.2)
O artigo 10º da Carta de Veneza (1964) define a possibilidade de substituir as técnicas tradicionais por técnicas atuais que assegurem a integridade do bem:
“Artigo 10º - Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas,
a consolidação do monumento pode ser assegurada com o emprego de
todas as técnicas modernas de conservação e construção cuja eficácia
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tenha sido demonstrada por dados científicos e comprovada pela
experiência.” (ICOMOS, 1964, p.3)
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qual devem ser consideradas as consistências físicas do objeto, usando-se técnicas compatíveis, não nocivas ao bem.

Em 1966, foram especificados os princípios a serem adotados na prática de restau-

É possível observar a ausência de fundamentos culturais em intervenções e em

ro, na Teoria da Restauração escrita por Cesare Brandi, quem traz reflexões sobre

propostas em bens de interesse histórico e artístico. Existe uma contradição: “es-

o assunto: o primeiro é que as intervenções devem ser reconhecíveis, ou seja,

ses exemplares são eleitos por terem interesse histórico, mas as intervenções de-

invisíveis à distância; o segundo “... é relativo à matéria de que resulta a imagem,

sprezam os valores culturais que motivaram sua tutela” (KÜHL, 2008, p. 221).

que é insubstituível só quando colaborar diretamente para a figuratividade da imagem como aspecto e não para aquilo que é estrutura”, oferecendo liberdade de
ação quando se referir aos suportes e estruturas portantes; O terceiro se refere à

O conjunto Arquitetônico do Museu Mariano Procópio:

transmissão ao futuro: as intervenções não devem impedir e sim facilitar procedi-

O Museu Mariano Procópio é um dos exemplares arquitetônicos e artísticos mais

mentos futuros (BRANDI, 2004).

importantes de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tendo também seu valor reconhe-

Além disso, Brandi (2004) defende que a Restauração não deve ser secreta, deve
ser pontuada como um evento histórico, por ser um ato da atividade humana
e fazer parte de um processo de transmissão para o futuro. Segundo o autor a
restauração é realizada no presente histórico e deve seguir os princípios funda-

cido em nível tanto estadual quanto nacional. Foi objeto de estudo da Dissertação
de Mestrado em Ambiente Construído, na Universidade Federal de Juiz de Fora,
com o tema “ Análise das Intervenções Arquitetônicas nos imóveis tombados do
Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora – MG”, defendida em 2015.

mentais como: Distinguibilidade, Reversibilidade, Mínima Intervenção, e Compatibili-

O início da história do Museu começa com a autorização de Dom Pedro II para

dade de Técnicas e Materiais:

que Mariano Procópio Ferreira Lage iniciasse a construção da Rodovia União e

De acordo com o princípio de Distinguibilidade, a restauração não propõe que o
tempo seja reversível, e não se pode criar essa ilusão. Os elementos designados a
substituir as partes ausentes devem se integrar ao conjunto de forma harmoniosa, porém distinguindo-se das partes originais, para que não se falsifique a obra,
tida como um documento de arte e de história.
Segundo o princípio de Reversibilidade, que também pode ser denominado como
“retrabalhabilidade”, a restauração não deve impedir e sim facilitar futuras intervenções, e essas devem ser inseridas com propriedade e com respeito à matéria
original. A Mínima intervenção indica que a restauração não pode desnaturar o
documento histórico nem a obra como imagem figurada, devendo respeitar suas
várias estratificações. Por fim, a Compatibilidade de Técnicas e Materiais, segundo a

1808

Indústria, numa época em que não existia estrada de Ferro na região. A estrada foi
concebida com a melhor técnica existente na época, com sólidas pontes e bueiros,
possibilitando o tráfego durante todo o ano entre Juiz de Fora e a cidade do Rio
de Janeiro, permitindo novos horizontes comerciais, industriais e sociais. “Além
disso, a chegada de imigrantes alemães que vieram para trabalhar na construção
da rodovia trouxe grandes benefícios a Juiz de Fora, transformando-a em um dos
centros de maior progresso”. (BASTOS, 1991)
No ano da inauguração da Estrada União e Indústria, a Villa Ferreira Lage, residência construída para acomodar a família Ferreira Lage e receber a família Imperial,
foi concluída. O conjunto arquitetônico, antiga chárara do comendador Mariano
Procópio situa-se próximo à margem do Rio Paraibuna, com um dos muros de
divisa (fundos) voltado para uma das principais avenidas de Juiz de Fora, a Aveni-
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da Brasil. Ao lado esquerdo, os limites do parque fazem divisa com o Palacete

O traçado dos jardins, na propriedade de Mariano Procópio, reúne diversos el-

que pertencera a Frederico Ferreira Lage, filho de Mariano Procópio; atualmente

ementos que caracterizam o gosto do autor do seu projeto. O francês Auguste

pertence à 4ª Região Militar. A entrada principal do Parque é na Rua Mariano

François Marie Glaziou optou por caminhos curvos, lago com prolongamento em

Procópio (parte da antiga estrada União e Industria), onde foi construída a Estação

forma de rio e elementos decorativos, típicos dos jardins ingleses. A Chácara apre-

de Diligências para atender a estrada de rodagem União e Industria, onde a familia

senta uma paisagem distribuída em recantos bucólicos. Essa concepção também

imperial desembarcou para a inauguração da estrada, em 1861.

foi usada pelo francês, em outros projetos, como por exemplo, o do parque São
Clemente em Nova Friburgo, o Campo de Santana.o Passeio Público, a Casa de Rui

Com a decadência da Companhia União e Industria e com a chegada dos trilhos,
foi cosntruída uma nova estação no local, denominada Mariano Procópio, para

Barbosa e o o Palácio do Catete no Rio de Janeiro (DELPHIM, 2006).

servir à Estrada de Ferro Dom Pedro II .

2. Os imóveis tombados:

O local escolhido por Mariano Procópio para construção da Chácara de sua família

A Villa Ferreira Lage possui uma área de 743 m2 e se situa no ponto mais elevado

era rodeado pelo parque e por jardins os quais, segundo alguns historiadores, são
de autoria de Auguste Marie Francisque Glaziou.

do Parque Mariano Procópio que hoje conta com 78.240 m2. Sua arquitetura é
caracterizada pelo predominio da textura do próprio material de construção, o tijolo, e pela aplicação de poucos ornamentos. Os volumes e as reentrâncias definidas pela planta destacam-se de forma harmoniosa. Segundo Pinto (2008), a casa é
de certo modo, um anúncio ao modelo arquitetônico colonial e uma implantação
de um modelo burguês em ascensão:
A construção se notabilizou pelo material empregado, pela sua forma,
sua planta, sua aparência, ou seja, um prédio distinto, fora dos
padrões, fora do comum, do ordinário, do cotidiano das Minas Gerais
da segunda metade dos oitocentos. O requinte do imóvel vai desde os
papéis de paredes importados à incorporação no interior de instalações
sanitárias e um sistema próprio de iluminação e gás.... Pode se afirmar
que a edificação ainda é uma das mais marcantes e significativas da
cidade (PINTO,2008, p.216)
Alfredo Ferreira Lage, em memória do pai, reuniu durante toda sua vida, objetos
de arte, mobiliário e pinturas adquiridas no Brasil e nas viagens da família para a
Europa. Constituiu um acervo composto por peças de mineralogia e ciências naturais; numismática; autógrafos e gravuras; mobiliários e objetos de valor histórico.

Fifura 1: Conjunto do Museu Mariano Procópio

A estruturação de sua coleção é definida pelo ecletismo do conjunto, que é pare-

Fonte: www.mapro.pjf.mg.gov.br
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cida com a concepção dos primeiros museus considerados como “gabinetes de

doação, ou seja, a indicação deveria vir de uma lista tríplice, escolhida pelo Con-

curiosidades”. Em 1915, a Villa Ferreira Lage foi transformada em Museu Particular

selho de Amigos do Museu. Dessa forma, escolha de gestores segue até os dias

de Alfredo Ferreira Lage, e com o aumento de sua coleção, fez-se necessário a con-

atuais.

strução de um anexo (Prédio Mariano Procópio), para abrigar a Pinacoteca.
Observa-se, ao longo da história do Museu, o grande zelo de Alfredo Ferreira Lage,
Em 1939, o acervo enriquecido com mais de 50 mil objetos de grande valor históri-

por sua coleção, bem como o cuidado que teve em criar um Conselho de Amigos

co, artístico e científico passou a ser protegido em nível nacional, pelo Instituto do

do Museu que pudesse zelar pela sua coleção, garantir a integridade e o engran-

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1983, o Conjunto do Museu Mariano

decimento de seu acervo. Porém a administração pública e a falta de recursos

Procópio passou a fazer parte dos imóveis tombados de Juiz de Fora, e, em 2005,

dificultam a manutenção de uma estrutura tão grande.

foi aprovado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais. O palacete se conservou como residência de Alfredo Lage, ou como um

Em 1995, durante a gestão de Arthur Arcuri, a situação em que o Museu se en-

misto de residência e museu, até se tornar definitivamente apenas museu, em

contrava mobilizou a sociedade e diversos setores culturais para uma Campanha

1944, com o falecimento do seu proprietário.

pela recuperação do Museu Mariano Procópio. Tanto os imóveis que integram o
conjunto do Museu Mariano Procópio, quanto o acervo, apresentavam sinais de

Com o crescimento de sua coleção, Alfredo Ferreira Lage mandou erguer um ed-

deterioração, consequência de descaso e da omissão, nas décadas precedentes.

ifício especificamente para servir como museu. O núcleo inicial do Prédio Mariano

Foi criada então uma Comissão de Apoio ao Museu Mariano Procópio, que se re-

Procópio é a galeria de Belas Artes, a qual posteriormente recebeu o nome de Ma-

unia semanalmente com objetivo de buscar soluções efetivas para promover o

ria Amália, em homenagem à matriarca da família Ferreira Lage. Após a inaugu-

resgate da importância cultural desse bem. Algumas dessas reuniões tiveram a

ração oficial, em 23 de junho de 1921, menos de um ano depois, estava concluída

participação dos presidentes do IEPHA e do IPHAN, do corpo técnico, do Conselho

sua ampliação, construída pela firma Jacob e Jorge Kneip. O edifício foi construído

de Amigos do Museu, de secretários municipais e de diversos setores culturais do

com um Passadiço que faz ligação com a Villa Ferreira Lage

município A comunidade juiz-forana também se mobilizou em manifestações de

Museu Público:
Em 1936, Alfredo Ferreira Lage fez a doação do Conjunto Arquitetônico do Museu

apoio à luta pela recuperação do Museu Mariano Procópio.

Intervenções Arquitetônicas:

Mariano Procópio para o município de Juiz de Fora, porém o doador foi o gestor

Ao longo de sua história, foram realizadas intervenções arquitetônicas nos prédios

responsável pelo Museu até o falecimento dele em 1944.

tombados bem como transformações no Parque, com a intenção de renovar, adequar às necessidades de cada época e solucionar problemas decorrentes das

Sua prima Geralda Armond foi quem assumiu o posto, durante 36 anos ininter-

ações do tempo. Sabe-se que ao se tratar de um bem tombado, é necessário inter-

ruptos. Sua gestão foi marcada pela preservação e pela ampliação da coleção.

vir de maneira a garantir a integridade física, porém, esse tipo de ação é recurso

Após a morte de Geralda Armond, em 1980, o processo para a escolha do novo

último a ser realizado, quando os procedimentos conservativos já não são sufici-

gestor seguiu os trâmites determinados por Alfredo Ferreira Lage na escritura de

entes para garantir a perpetuação do bem ao longo do tempo. Porém algumas

1812

1813

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

intervenções realizadas nos imóveis tombados do Museu Mariano Procópio foram
executadas sem embasamento técnico, como, por exemplo, a descaracterização
da cobertura da Villa e das fachadas do Prédio Mariano Procópio, que comprometeu a estrutura física e artística do bem tombado.
A substituição das telhas originais da Villa foi a primeira intervenção significativa
após a criação a doação do Museu Mariano Procópio para o Município de Juiz de
Fora. Foi realizada sem fundamento teórico e não considerou os aspectos artísticos da residência construída em 1861.
Na década de 1970, durante a gestão de Geralda Armond, foi realizada uma reforma na Villa Ferreira Lage, como parte das comemorações do sesquicentenário de
nascimento de Mariano Procópio e Jubileu de Ouro da Fundação do Museu Mariano Procópio. Nessa época, foi substituído o telhado original de telha cerâmica
plana por telha de aço zincado sobre toda a cobertura. O material utilizado descaracterizou as fachadas e a volumetria original do edifício. Além disso, a técnica
utilizada não foi adequada, tendo exposta a estrutura do prédio a problemas de
infiltração e sobrecarga estrutural.
A substituição das telhas originais, por telhas de aço zincado, comprometeu os aspectos artísticos das fachadas da Villa Ferreira Lage. Nos relatórios anuais, Geralda
Armond descreve o processo apenas como reparos na cobertura, e não demonstra nenhum motivo que tenha levado à opção pela alteração da matéria original.
Em 2006, foi realizado um diagnóstico da estrutura do telhado - realizado pela
Velatura Restaurações Ltda, contratada para realizar o Projeto de Restauração da
Villa Ferreira Lage – a qual indicou várias situações de risco para a integridade
física do imóvel.

Figura 2: Telha de aço zincado da Villa Ferreira Lage.
Fonte: Acervo da Fundação Mariano Procópio, junho de 2008.

Nesse levantamento, foi encontrado o correspondente a 15% da estrutura original, tendo sido o restante todo removido. O remanescente foi encontrado com
empenamento, ressecamento, rachadura de grande porte e ataque de xilófagos
que comprometiam toda a estrutura de madeira. Além disso, a estrutura do telhado foi apoiada de maneira incorreta na estrutura antiga já comprometida e ainda
o acréscimo da caixa d’água apoiada sobre os barrotes de madeira que sustentam
o forro.
A partir do Diagnóstico e do Mapeamento de Danos, observou-se que havia, em
quase todos os ambientes internos, trincas e fissuras. Algumas decorrentes de
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problemas estruturais do prédio, e outras capilares, de pequenas profundidades
que aparentavam ser causadas pela fragilidade do material. Em várias partes do
forro, foi encontrada a umidade, oriunda de infiltrações nas calhas e no telhado.
A proposta da Velatura Restaurações Ltda. para a recuperação da cobertura, elaborada em 2006, foi aprovada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de
Minas Gerais (IEPHA). Foram propostas: a retirada do madeiramento residual da
estrutura do antigo telhado danificado, como também a retirada do madeiramento estrutural do telhado, executado na década de 70, bem como a instalação de
um novo telhado de telha cerâmica e estrutura metálica apoiada diretamente nas
alvenarias portantes.
Infelizmente, com essas intervenções, o edifício perdeu parte de sua história, uma
vez que

não houve preocupação em resgatar o modo de fazer as tesouras ro-

manas de madeira originais, como também não se guardou nenhum remanescente das peças originais como registro.
Em 1996, durante a gestão do diretor Arthur Arcuri, as fachadas do Prédio Mariano

Figura 3: Revestimento cerâmico nas fachadas do Prédio Mariano Procópio.

Procópio receberam pintura e aplicação de pastilhas cerâmicas sob o revestimen-

Fonte: Velatura Restaurações ltda. 2008.

to original. Arcuri (1996) retrata no Relatório Anual sobre a doação de materiais
para o Museu Mariano Procópio, dentre estes as Plaquetas de Cerâmica Perini

Segundo a proposta do projeto, as obras de restauração seriam divididas em duas

para revestimento das fachadas. A ação foi executada sem autorização do Consel-

etapas: a primeira seria a intervenção nas fachadas frontal e direita; a segunda,

ho de Amigos do Museu e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio

na fachada posterior e esquerda. A primeira etapa foi praticamente concluída. Em

Cultural (COMPPAC).

relação à segunda etapa: foram realizadas algumas intervenções relativas: retirada das pastilhas cerâmicas e das camadas antigas e deterioradas; reconstrução

Para fazer a interferência num edifício histórico não se levou em conta as carac-

de emboço e reboco em alguns trechos; execução de algumas novas lesenas nos

terísticas artísticas e históricas do conjunto, o que provocou a descaracterização

pilares; restauração de algumas peças ornamentais (PERMEAR, 2010).

das fachadas do Prédio Mariano Procópio e gerou problemas posteriores.
Em 2008, as obras de restauração das fachadas foram paralisadas, devido à exEm 2006, foi executada pela empresa Ópera Prima Arquitetura e Restauro Ltda,

tinção do contrato e a não renovação deste por questões legais. Assim, a fachada

empresa qualificada para trabalhar com esse tipo de obra de arte, uma proposta

posterior e esquerda, até então em processo de restauração, não foram finaliza-

de Restauração das Fachadas do Prédio Mariano Procópio: retirada do revesti-

das. Ficaram expostas às intempéries, principalmente à ação das águas pluviais

mento em litocerâmica das fachadas e reconstrução de bossagem que era o reves-

que infiltram através do revestimento inacabado das paredes e afloram no interi-

timento original:
1816

1817

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

or das mesmas, em cômodos que abrigam, desde o período de início das obras, o

construção do revestimento de bossagem e dos ornamentos que compõem as

acervo de obras de arte do Museu (PERMEAR, 2010).

fachadas, inseridos com propriedade e respeito à matéria original.

No momento da paralisação da obra, a fachada lateral esquerda encontrava-se

A paralisação da obra, por questões legais, que envolvem a cessão dos recursos

em processo de restauração, por isso, em cada trecho desta, observa-se uma eta-

para a conclusão dos serviços e, consequentemente, a não renovação do contrato

pa diferente: trecho onde foi executada a bossagem, mas não foi aplicada a pin-

com a empresa, foi prejudicial para a concretização da Restauração das fachadas.

tura; trecho que recebeu apenas o chapisco simples; e trecho onde foi aplicada a

As fachadas inacabadas, estão expostas a intempéries, e o acervo np interior do

pintura.

edifício ao perigo iminente.

A fachada posterior apresenta parte revestida com bossagem sem pintura e parte

Pela situação apontada, fica clara a urgência em relação à retomada das obras

sem revestimento, que propicia a absorção de água, condicionando a retenção de

de restauração do edifício. Há a possibilidade de aumento da absorção de água,

umidade nas paredes. Observa-se que a base do edifício encontra-se totalmente

através do revestimento e das esquadrias das fachadas posterior e esquerda, sem

deteriorada pela ação da umidade, com a presença acentuada de microrganismos

contar a umidade relativa no interior dos cômodos que colocam em risco não só

e microflora diretamente sobre os tijolos da parede.

a integridade do edifício, mas, principalmente, do acervo de obras de arte que ali
estão acondicionadas.

De 2008 até os dias atuais, os sistemas e elementos construtivos das fachadas
posterior e lateral esquerda estão expostos às intempéries. As peças da cobertura e esquadrias inacabadas provocam manchas e desenvolvimento de micror-

Restauração:

ganismos nas fachadas. A falta de manutenção interna, propiciada pela condição

Em 2006, durante a gestão do diretor Francisco de Mello Reis, foi contratado o

provisória a qual as peças do acervo estão acondicionadas, afeta a ventilação e a

projeto de Restauração da Villa Ferreira Lage, desenvolvido pela Velatura Restau-

iluminação necessárias para a salubridade dos ambientes.

rações Ltda. que contemplou a recuperação do piso, do forro, das pinturas das

A instalação de pastilhas cerâmicas sob a bossagem (revestimento original), nas
fachadas do Prédio Mariano, foi uma medida imposta, que atendeu a um gosto
e a interesse individual, sem a autorização dos órgãos competentes para sua realização. A intervenção descaracterizou as fachadas do Prédio Mariano Procópio
e foi percursora de intervenção posterior, que executada parcialmente, deixou o
edifício e o acervo em situação de risco.
A preocupação em se removerem esses elementos espúrios culminou na contratação de um projeto de Restauração das Fachadas do Prédio Mariano Procópio.

paredes internas, das esquadrias, das fachadas e da cobertura. Em 2010, deram
inicio as obras de Restauração. O processo de execução, finalizado em 2012, se
deu em duas etapas: a primeira contemplou a restauração da cobertura, dos pisos
e dos forros. A obra seguiu o projeto que propunha a restauração completa dos
forros da Villa, de seus elementos constitutivos e o reforço estrutural do forro do
segundo pavimento, encontrado em estado avançado de degradação. Propunha a
consolidação de trincas e recuperação ou substituição das peças de madeira dos
barrotes bem como o tratamento dos forros de estuque contra a ação da umidade
e ataque de insetos xilófagos.

Este contemplou o respeito pelas características originais, com proposta de re-
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O piso também foi restaurado na primeira etapa da obra. O piso de ladrilho hi-

respeito pelas características intrínsecas deste Patrimônio. Sendo assim, um Mu-

dráulico recebeu limpeza, seguida de remoção das camadas de cera, e as peças

seu como o Mariano Procópio deve ser compreendido em sua potência e merece

danificadas foram substituídas por outras novas semelhantes. O piso de madeira

ser resguardado por diretrizes que garantam sua perpetuidade para que as futu-

recebeu o tratamento de descupinização, recuperação dos barrotes de madeira,

ras gerações.

substituição de peças semelhantes ao original, e obturação das partes faltantes.
No piso de mármore, foi realizada limpeza total, tendo sido retirada as ceras vel-

Com essa pesquisa, pretendeu-se fazer uma documentação, uma análise criteri-

has e oxidadas. Para a restauração dos pisos, dos forros e das fachadas, a propos-

osa das intervenções realizadas no Museu Mariano Procópio, a fim de contribuir

ta partiu do princípio de mínima intervenção, com ações pontuais, apenas nas

para o planejamento de intervenções futuras. Quiçá impedir que ações inadequa-

partes que apresentavam deterioração, e substituição apenas de peças compro-

das possam continuar existindo e prejudiquem a integridade física e artística do

metidas. O trabalho de restauro revelou o respeito pelas características intrínse-

conjunto.

cas do edifício.
Em 2014, iniciou-se a segunda etapa de Restauração da Villa Ferreira Lage, a qual
contemplou: restauração das fachadas e das esquadrias; pintura dos forros e pintura decorativa das paredes internas.

Conclusão:
Um conjunto arquitetônico, detentor de informações históricas e culturais que o
colocam na posição de um dos bens culturais mais importantes de Juiz de Fora e,
mesmo, do estado de Minas Gerais, exige um cuidado especial. Um cuidado para
que as características tão singulares do bem tombado não se percam devido à
ação cotidiana dos agentes causadores de patologias e intervenções não fundamentadas. Como se pode constatar, o Museu Mariano Procópio, hoje, é resultado
de diversas intervenções que foram adicionando, removendo, substituindo e alterando os aspectos originais da construção.
O processo de Restauração continuará nos próximos anos, sem previsão para
conclusão, por isso é primordial que as próximas ações sejam realizadas com responsabilidade e com
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RESUMO

INTRODUÇÃO

A Cidade Industrial Juventino Dias localizada no bairro Vila São Paulo, município
de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Minas Gerais
trata-se de uma área industrial que tem se reconfigurado para o setor de comércio
e serviços. A Cidade Juventino Dias é um distrito Industrial localizado na confluência
do Anel Rodoviário de Belo Horizonte com a Avenida Amazonas, a Avenida João César
de Oliveira e a Rodovia Fernão Dias. Trata-se de um traçado ortogonal delimitado
pela Avenida Babita Camargos no eixo norte/sul, pela Avenida Cardeal Eugênio
Pacelli (eixo leste/oeste) e a Avenida General David Sarnoff, em formato de Avenida
do Contorno ou Avenida Circular. Inicialmente denominada de Parque Industrial foi
instituída pelo Governo do estado através dos Decretos-Lei nº 770, de 20 de março
de 1941, e nº 778, de 19 de junho de 1941. A Cidade Industrial de Contagem foi o
primeiro distrito industrial planejado do país através da ação da CDI (Companhia
de Distritos Industriais) sendo um ícone da industrialização mineira. Para a criação
da Cidade Industrial, o governo estadual desapropriou 770 hectares de área e
promoveu o arruamento e o loteamento. Inicialmente, o novo distrito industrial
carecia de obras de infraestrutura e em decorrência disso as linhas da Estrada de
Ferro Oeste de Minas e da Central do Brasil foram desviadas para facilitar o acesso
ao local. Pela Lei Estadual n.º 1.039, de 12 de dezembro de 1953, é criado o distrito
de Parque Industrial no ex-povoado de Cidade Industrial e anexado ao município
de Contagem. O presente trabalho apresenta as mudanças recentes na arquitetura
industrial e os novos usos dados à paisagem urbana. A intenção é socializar
análises das ressignificações do patrimônio cultural e natural da Cidade Industrial
Coronel Juventino Dias, Contagem – MG no tempo e no espaço contribuindo para o
entendimento geral das dinâmicas recentes.

Este trabalho desenvolvido na Área Temática do II Simpósio Científico do ICOMOS
Brasil – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios versa sobre o Subtema
Um destinado à “Documentação, conservação e restauração”, apresentando a Cidade Industrial enquanto paisagem e patrimônio para além dos aspectos socioeconômicos pretéritos. No contexto da Grande Depressão Mundial de 1929, após
a Quebra da Bolsa de Nova York, a economia cafeeira no Brasil foi diretamente
atingida devido à superprodução. Historicamente, os principais estados produtores do produto eram Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo que politicamente
se estruturavam a partir das oligarquias cafeeiras. Autoridades políticas da época
procuravam formas de conter a redução do preço do café no mercado internacional, fato que afetava a principal exportação do país. Com o possível colapso
da economia nacional, o Brasil precisava se reinventar e se refazer. Carecia, no
entanto, iniciativas políticas internas para a industrialização, situação revertida
após políticas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas, que intensificaram as atividades urbano-industriais no país. Em Minas Gerais, os representantes dos setores
produtivos e da tecnocracia estadual defendiam a tese de que o estado, rico em
recursos naturais, leia-se carvão vegetal e minérios, se industrializasse superaria
consideravelmente o atraso econômico e o passado agrário oligárquico. Como
resultado dessa nova orientação política, em 1941, o interventor federal Benedito
Valadares, inaugurou o sistema de distritos industriais que seria gradualmente
construído em Minas Gerais ao longo das décadas seguintes. Até o ano de 1941, as
principais atividades e fábricas de Belo Horizonte agrupavam-se prioritariamente
na Zona Industrial do Barro Preto, dentro da área urbana da capital mineira. Havia
necessidade de transferir as indústrias para outro local distante das zonas resi-

PALAVRAS-CHAVE: Industrialização; Urbanização; Sustentabilidade; Paisagem;
Patrimônio.

denciais e de comércio e serviços possibilitando a instalação de grandes usinas
com maiores impactos, mas também de máxima projeção produtiva. A chegada
da fábrica de cimentos Itaú em 1941 marca o nascimento da Cidade Industrial (Figura 01). A expansão industrial nesse período acelerou o processo de urbanização,
e foi responsável pela implantação de infraestrutura de comunicações, energia e
transportes para sustentar o crescimento socioeconômico. Marca também uma
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Industriais irá explorar as marcas que estas estruturas produtoras
deixam na paisagem.

dos problemas socioambientais, seus impactos e projeções.

O crescimento acelerado resultara do processo de instalação de um parque industrial entre o sudoeste da urbe e Contagem. Na época foram estudadas as bases do
que seria uma supracidade, portadora de várias cidades-satélites[1] em seu interior. Acreditava-se na época que Belo Horizonte não teria possibilidades de oferecer infraestrutura demandados pelo crescimento populacional, sendo, portanto,
necessário criar as cidades satélites ao redor da urbe. O projeto de anexação do
Distrito de Venda Nova foi viabilizado para que nele se construísse uma futura
cidade-satélite, uma cidade popular, de caráter residencial e dormitório[2]. A anexação objetivava aumentar o território da capital mineira e abrigar a população
rural que migrava do interior do estado em número cada vez maior. O Barreiro a
Figura 01 – à direita, Teleféricos da Fábrica de Cimentos Itaú cortavam o nordeste, o leste e o sud-

seria destinado a viabilização de uma cidade-satélite com fins de abastecimento

este da cidade de Contagem e na esquerda planta da Cidade Industrial

agrícola e de água potável. A Cidade Industrial seria o centro operário e fabril e a

Fontes: https://www.contagem.mg.gov.br%2F%3Fes%3Dhistoria_contagem%26arti-

Pampulha, a cidade-satélite destinada ao turismo, lazer e diversão.

go%3D930053&psig=AFQjCNEsvjMJujoDRPCdXSkkltr9GU4Vuw&ust=1504983146821245
https://www.fundaccontagem.com.br%2Finstitucional%2F2&psig=AFQjCNEsvjMJujoDRPCdXSkkltr9GU4Vuw&ust=1504983146821245

Neste contexto, torna-se imprescindível, a explicitação dos conceitos de paisagem
industrial e de patrimônio industrial. O local/paisagem escolhido pelo interventor

Assim, o decreto-lei nº 771, de 15/04/1941 autorizava o governo do estado a contrair empréstimo interno para o financiamento das obras de construção da Cidade Industrial. Com a assinatura do Decreto-Lei 778, em 19/06/1941 e o apoio
do então prefeito de Belo Horizonte, mudava-se gradativamente o cenário local.

mineiro para a instalação do primeiro distrito industrial planejado do país foi
Ferrugem, povoado desmembrado da Capital e anexado ao distrito de Contagem,
que na época pertencia a Betim. Essa localidade rural era bem próximo à Belo
Horizonte, onde havia disponibilidade de mão-de-obra e facilidade de acesso à
matéria-prima. Sobre o conceito de paisagem industrial, a Sociedade Exploratória
de Interpretação da Paisagem (2018, on line) atesta que:
As indústrias, para gerar os seus produtos, produzem por si a
transformação de muitos territórios e comunidades. Por outro lado,
entre os lugares de suporte às actividades primárias, de onde extraem
a matéria prima, e o mercado onde dispõe o produto final são
criadas intensas relações, nem sempre visíveis. O programa Paisagens
1828

Cidade-satélite. Cidade-satélite é uma designação usada para se referir a centros
urbanos surgidos nos arredores de uma grande cidade, tipicamente para trazer algum
benefício à cidade núcleo da região. Cidades-satélites não devem ser confundidas com
subúrbios de grandes cidades, pois diferem explicitamente. Fonte: http://dicionario.
sensagent.com/Cidade-sat%C3%A9lite/pt-pt/
[1]

Cidade-dormitório é o nome dado à cidade em que habita uma grande quantidade
de moradores que trabalham ou estudam em uma cidade vizinha próxima. Esse tipo
de cidade se encontra geralmente no interior de regiões metropolitanas, ligadas
por processos de conurbação que fazem com que as rodovias sejam utilizadas para
transporte diários entre a casa e o trabalho (movimentos pendulares) Nesse caso, a
cidade que atrai o trabalhador ou estudante chamada de cidade-núcleo. Fonte: http://
www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete/view&id=242
[2]
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O decreto nº 2.031, de 01/07/1941 dispôs sobre tarifas de energia elétrica, for-

Paulo (FUNDAC, 2017). Além disso, tratava-se, à época, de uma área pouco habit-

necida pelas usinas do governo de Minas às indústrias da Cidade Industrial de

ada, com vastas extensões de terrenos adquiridos dos fazendeiros endividados.

Contagem, o decreto nº 2.038, de 17/09/1941 aprovou definitivamente o plano das

Finalmente, a escolha pouparia a capital, considerada uma “Cidade Jardim” dos

obras executadas para a construção da Cidade Industrial, bem como a planta dos

impasses e impactos socioambientais gerados pela rápida industrialização. O de-

terrenos desapropriados e o decreto-lei nº 1.944, de 30/11/1946 deu providências

creto nº 2.463, de 05/07/1947, posteriormente revogado desapropriou terrenos

indispensáveis ao funcionamento de indústrias estabelecidas na Cidade Industrial.

necessários à construção da vila operária da Cidade Industrial de Contagem e as

Quanto ao conceito de patrimônio industrial, Ferreira (2009, p. 22) esboça que:

benfeitorias neles existentes. O decreto-lei nº 2.154, de 12/07/1947 dispôs sobre

A noção de patrimônio industrial nos remete a idéia de uma inversão de
funções e sentidos: o que antes era um lugar de trabalho se transforma
em um lugar de memória. A patrimonialização desses espaços confere
aos mesmos outros sentidos, deslocando-os daqueles que estão em
sua origem. Inseridos em outra ordem, a da memória, e outra estética,
a do patrimônio, lugares de trabalho e produção passam, então, a
fazer parte de roteiros culturais e de entretenimento. Nesse contexto é
proposta uma discussão sobre o conceito de patrimônio industrial e sua
vinculação mais ampla no campo das práticas culturais.
Desta forma, transformações reestruturam a paisagem local, fato que nas palavras de Asseem Inan[3] apud Campolina (s/d, p. 03), mudanças para melhorar a
qualidade dos cenários urbanos contemporâneos, ocorrem fundamentalmente
quando processos convencionais de planejamento são repensados, trazendo novas metodologias e conceitos alternativos, que por sua vez, são incorporados no
redesenho das cidades.

o aforamento de terrenos para a instalação da vila operária da Cidade Industrial.
O decreto nº 3.471, de 27/11/1950 declarou de utilidade pública, para desapropriação, parte dos terrenos no município de Contagem, próximos da Vila São Paulo, Cidade Industrial, necessários à interligação das vias férreas Estrada de Ferro
Central do Brasil e Rede Mineira de Viação. Na região existia a Estação Parque
Industrial. A lei nº 874, de 24/07/1952 abriu à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, um crédito especial para pagamento de terrenos declarados
de utilidade pública, situados na Vila São Paulo, no lugar denominado Ferrugem,
município de Contagem.
No entanto, o maior impedimento para a implantação de novos empreendimentos industriais na região era a ausência de eletricidade. O sistema elétrico mineiro
era precário e dependia, basicamente, da iniciativa privada. Para dar suporte à implantação de um parque industrial em Minas Gerais, era imprescindível a criação
de uma empresa de energia elétrica necessária para se desenvolver. O Governo
realizou todos os estudos e projetos necessários à concepção da CEMIG criada em

1. A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA: o período
1941-1981 e as Estações Ferrugem e Parque Industrial

20 de fevereiro de 1952 com a promulgação do decreto estadual nº 3.710. A lei nº

A região escolhida apresentava um relevo suave e tinha boas condições de acesso

no rio Pará, no município de Divinópolis. Construída em 1946 foi contraída pela

às estradas rodoviárias e ferroviárias que ligavam Minas Gerais ao restante do

CEMIG em 1953. A existência dessa usina possibilitou a implantação da Cidade

país. A Estação Ferrugem separava a Cidade Industrial do Rio de Janeiro numa

Industrial de Contagem.

989, de 30/09/1953 dispôs sobre as áreas da Cidade Industrial e sobre doação de
terreno com fins assistenciais e/ou filantrópicos. A primeira usina hidroelétrica
adquirida foi a Usina Gafanhoto com capacidade instalada de 14 MW, localizada

distância de 445 km e a Estação Parque Industrial encontrava-se a 600 km de São
[3]
1830
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Demandas populares começaram a se inserir neste contexto. O decreto nº 4.251,
de 12/07/1954 criou um grupo escolar na vila operária do Parque Industrial, componente do Quadro B da capital e o decreto nº 4.862, de 28/12/1955 reuniu as
escolas primárias anexas à Escola Popular Dom Bosco, na Vila Parque Industrial,
município de Contagem, criando uma função isolada de servente escolar. Para
fomentar o desenvolvimento de novos empreendimentos industriais, o governo
estadual criou o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG).
O banco foi instituído em 05 de janeiro de 1962 com a promulgação da Lei estadual nº 2.607 e era órgão planejador do desenvolvimento, oferecia linhas de
crédito e repassava recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). O decreto nº 7.406, de 17/02/1964 criou um grupo escolar com
a denominação de Itaú, na vila de Parque Industrial, do município de Contagem e
o decreto nº 8.183, de 22/02/1965 deu a denominação de Madre Gertrudes, as escolas reunidas anexas a Congregação das Irmãs Sacramentinas, da Vila Operária,

Figura 02 – Paisagens industriais da Cidade Juventino Dias com destaque para a poluição atmosférica
Fonte:

Cidade Industrial, do Quadro B da capital. Em 30 de janeiro de 1967, o Legislativo

https://www.contagem.mg.gov.br%2F%3Fes%3Dhistoria_contagem%26arti-

Estadual assinou a Lei nº 4.371, que instituiu o novo nome do primeiro distrito

go%3D930053&psig=AFQjCNEsvjMJujoDRPCdXSkkltr9GU4Vuw&ust=1504983146821245

industrial de Minas Gerais, que passou a denominar-se oficialmente Cidade In-

https://www.contagemdasaboboras.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNEsvjMJujoDRPCdXSkkltr9GU-

dustrial Coronel Juventino Dias (Figura 02). Esta denominação derivou do projeto
de lei nº 3764/1966 de autoria do deputado Hélio Garcia da União Democrática
Nacional - UDN.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou a
seguinte lei:
Art. 1º - A Cidade Industrial do Município de Contagem passa a
denominar-se Juventino Dias.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em
vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de janeiro de 1967.
O Presidente: Bonifácio José Tamm de Andrada, O 1º Secretário: João
Navarro, O 2º Secretário: Reni Rabello

4Vuw&ust=1504983146821245

Para promover investimentos privados na Cidade Industrial, bem como em outros
distritos industriais criados posteriormente no estado, o governador Israel Pinheiro da Silva criou o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais –
INDI. O Instituto foi criado em 30 de maio de 1968, por meio de contrato social
entre o BDMG e a CEMIG e tinha objetivo inicial de elaborar o Plano de Ações para
Aceleração do Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, identificando oportunidades industriais e despertando o interesse de investimentos estrangeiros e
nacionais. As primeiras fábricas instaladas em Contagem foram: Cia de Cimento
Portland Itaú, que produziu o primeiro saco de cimento em 1945; Magnesita Refratários S.A., a primeira empresa a ocupar uma área no distrito em 1946; Estamparia S.A., que iniciou a operação também em 1946; a Mannesmann, cujas obras
de instalação se iniciaram em maio de 1952; Pastifício Vilma, instalada em 1954;
Aymoré Produtos Alimentícios, instalada em 1958.
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Em 1966, não havia disponibilidade de lotes para novas empresas industriais na

ual Vereador José Custódio à unidade escolar da Vila Itaú, situada no distrito do

Cidade Industrial, pois esta já estava com sua capacidade praticamente esgotada.

Parque Industrial.

A diminuição de áreas para novos empreendimentos coincide com a redução de
direitos a partir da Ditadura Militar. O ano de 1968 se destaca pela grande greve
e movimentos operários correlacionados. Em 1970, novamente por iniciativa do
poder público, foi iniciada uma nova expansão industrial em Minas Gerais. Mais
uma vez, o local escolhido foi em Contagem. Por força da Lei Municipal nº 911 foi
implantado na região denominada Santa Cruz Industrial, o Centro Industrial de
Contagem, mais conhecido pela sigla CINCO na região das nascentes do Córrego
da Bitácula, entre os Bairros Bernardo Monteiro, Conjunto Bela Vista, Monte Castelo, Novo Eldorado, Parque São João e Vila Beatriz. Em 25 de junho de 1971, pela
Lei 5721, foi instituída a Companhia de Distritos Industriais (CDI). Essa lei autorizou
o governo estadual a constituir e organizar sociedade sob o controle acionário do
estado destinado a projetar, implantar e administrar áreas industriais. Mais tarde,
em 2003, a CDI seria incorporada à CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento
de Minas Gerais.
Em 28/09/1973, a resolução nº 1.074, aprovou convênio celebrado entre a Companhia Mineira de Águas e Esgotos - COMAG e o Serviço Autônomo de Águas e
Esgotos de Contagem - SAMAE, dispondo sobre permissão de uso da rede de
distribuição de água do Sistema Catarina, na Cidade Industrial Juventino Dias. A
lei nº 6.368, de 09/07/1974 autorizou o poder executivo a transferir à COMAG, o
acervo do Sistema Catarina para o fim mencionado em lei. Além das antigas vias
ferroviárias já existentes, a partir do ano de 1986 começa a operação do Trem
Metropolitano de Belo Horizonte (Metrô), cujos componentes principais utilizaram
a infraestrutura local criando a Linha 1/Linha Azul com a operação do Terminal El-

2. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, FÁBRICA ITAÚ E O
LEGADO DOS TELEFÉRICOS: uma redefinição da
paisagem no período 1981-1991
As grandes empresas ocuparam os terrenos que ofereciam melhores condições
de acessibilidade e infraestrutura de saneamento, desprezando áreas geologicamente inadequadas a edificações, como as margens dos córregos. Estes espaços foram então ocupados por famílias que buscavam locais próximos a bens
e serviços e, principalmente, ao emprego, dando início à formação de assentamentos informais. Atualmente, a Cidade Industrial Juventino Dias está descaracterizada, pois na região coexistem atividades industriais, comerciais, de serviços e há,
inclusive, áreas residenciais como o Conjunto JK, o Conjunto Vereador José Custódio, o Parque Residencial Arrudas, a Vila Aparecida, a Vila Barraginha, a Vila Dom
Bosco, a Vila Itaú, a Vila PTO, a Vila SAMAG, a Vila São Nicodemos, a Vila São José,
a Vila São Paulo, a Vila São Vicente, a Vila Santo Antônio, a Vila Sport Club e a Vila
Vaquinha. A região urbanizou-se por completo restando apenas às áreas verdes
da Lafersa, Santa Elizabeth e Rádio Atalaia sendo, portanto alvo de múltiplas ações
de requalificação urbana:
1.

Ampliação do Terminal de Metrô  Eldorado;

2.

Construção das bacias de detenção do PAC Ferrugem, de terminal metropolitano antiga Fábrica Santa Elisabeth, de trincheira na Praça Itaú, de trincheira

dorado e da Estação Cidade Industrial. O respectivo ramal atualmente é um com-

no cruzamento BR 381/David Sarnoff, do Terminal de Metrô  Cidade Indus-

plexo com a utilização pela CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos e as

trial;

ferrovias mistas da MRS e da FCA. O decreto nº 12.749, de 16/06/1970 transferiu a
denominação de “Deputado Cláudio Pinheiro”, do grupo escolar junto ao Instituto
Bom Pastor, da capital, para o grupo escolar da Avenida Dois, Parque Industrial

3.

Implantação de corredor viário de transporte público  Babita Camargos/
Praça dos Trabalhadores, de corredor viário de transporte público  David

de Contagem. A lei nº 7.941, de 02/06/1981 deu a denominação de Escola Estad-
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Sarnoff/Praça dos Trabalhadores, de Parque na Barraginha, de Parque Linear
no Arrudas, do Museu do Trabalhador, do teatro do SESI;
4.

Regularização fundiária das Vilas: Aparecida, Barraginha, Itaú, PTO, Santo
Antônio, São Nicodemos, São Vicente, Vaquinha;

5.

Requalificação das Praças B (Biscoito Cardoso ou Praça da Aimoré), Cemig,
Magnesita, Trabalhadores;

6.
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localizado na Avenida Teleférico, no Bairro Água Branca, neste
Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio do Registro, em Contagem, 23 de junho de 2004.
Ademir Lucas Gomes - Prefeito de Contagem

3. EXCLUSÃO SOCIAL E RISCO GEOLÓGICO: de Vila
Barraginha a Parque Linear no período 1991-2001

Requalificação dos bens tombados e inventariados;
A Vila Barraginha localiza-se ao sudeste do município de Contagem, em terreno

Em maio de 2015, a CODEMIG lançou um programa para modernizar e revitalizar

doado à cidade pela Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais. A ocu-

treze distritos industriais do estado, inclusive a Cidade Industrial. O programa vis-

pação desta região ocorreu a partir da implantação do Distrito Industrial Coro-

ava a organizar a infraestrutura de ponta, aumentar a atratividade do distrito em

nel Juventino Dias, em 1941, com a instalação da empresa Cimentos Itaú e da

relação ao mercado e promover a visão sistêmica do desenvolvimento e da com-

Magnesita, no ramo de refratários. Ao final dos anos 1950, a Cidade Industrial

petitividade industrial, bem como estruturar um ambiente de cooperação. Atual-

havia se transformado no maior núcleo industrial de Minas Gerais. Situada den-

mente, numa paisagem industrial em transição, as principais indústrias instaladas

tro da Cidade Industrial Juventino Dias, região com o menor IDH do município de

na Cidade Industrial de Contagem são Alcicla; Arcelormittal; Case New Holland;

Contagem, a vila surgiu no final da década de 1950, a partir da implantação de

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG; Cooperativa Central dos Produ-

20 moradias em área de talvegue ocupada por um antigo depósito de lixo. Seu

tores Rurais de Minas Gerais Ltda; ESAB; General Electric do Brasil Ltda; Itaú Power

nome está relacionado a um barramento artificial existente no local, que repre-

Shopping; Leroy Merlin; Magnesita Refratários S.A; Vallourec & Sumimoto (antiga

sava águas com o intuito de suprir as necessidades das indústrias próximas. A

Mannesmann); Pastifício Vilma; Sam’s Club; Viação Cometa; Viação Transmoreira,

comunidade possui um histórico de tragédias, sendo a maior ocorrida em 18 de

dentre outras. Os teleféricos da Companhia de Cimentos Itaú, legado do passado

março de 1992, deixando 37 mortos, centenas de feridos e 1.700 desabrigados. O

e referências na paisagem local encontram-se abandonados. A parte que se insere

sítio por ela ocupado apresenta risco geológico, em razão da presença de argila

no Conjunto Habitacional Vereador José Custódio, na região da Água Branca trans-

de baixa resistência em seu subsolo, o que marcou sua história pela ocorrência de

formou-se em Parque Linear com a promulgação da lei municipal nº 3.839, de 23

acidentes no local. Sobre esta questão, destaca-se o registro do Jornal O Tempo

de junho de 2004:
Denomina logradouro público a que se refere, neste Município.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte
lei.
Art. 1º Fica denominado Espaço Cultural e Esportivo Vereador Nelson
Rocha da Piedade, o atual Parque Linear Teleférico Água Branca,

numa reportagem datada de 2011 (2018, on line):

1836

Há exatos 19 anos, a Vila Barraginha, em Contagem, sumia debaixo
da terra, como relembra o comerciante Carlos Roberto Quirino, 45.
Ele conta que morava há cerca de 300 metros de onde a tragédia
aconteceu, em 1992. Como uma avalanche, a terra deslizou, deixando
os moradores desamparados e desolados. No acidente, 37 pessoas
morreram e cerca de 80 ficaram feridas. “Eu fiquei muito assustado”,
1837
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conta. “Foi muita correria, com gente desesperada, gente passando
mal”, recorda. O motivo da tragédia foi o deslizamento de cerca de
uma tonelada de terra que se desprendeu de um aterro em construção
da empresa M. Martins. Cento e cinquenta barracos e casas foram
soterrados.

de Contagem. A vila situada acima do bosque da Companhia Têxtil Santa Elizabeth

Dezenove anos depois, a área, que continua sendo um local de risco,
ainda é ocupada por centenas de famílias que esperam ter condições
de ir para uma região melhor. “Até hoje tem gente que mora em abrigo,
ou precisa viver de aluguel”, afirma Quirino. A prefeitura de Contagem
chegou a tomar iniciativas para abrigar os moradores da região, e tirálas das condições de risco. Segundo Quirino, os projetos não foram para
a frente, e os moradores ainda esperam por alternativas.

turadas em terreno firme, evitando futura desapropriação e reassentamento dos

Neste contexto, Vila Barraginha é formada por aproximadamente 495 famílias
com considerável histórico de mobilização. Caracterizada por lotes irregulares distribuídos em várias travessas compridas e estreitas, muitas residências são consideradas pelo Poder Público, improvisadas e de baixo padrão de construção. O
local é inadequado para ocupação residencial pela possibilidade de novos escorregamentos. Em 2005, os moradores aprovaram no Orçamento Participativo da
Prefeitura Municipal de Contagem, recursos para asfaltamento de ruas na Vila. As
pessoas da Vila Barraginha continuam mobilizadas sendo que as demandas locais
encontram-se na pauta do planejamento de requalificação pelo qual passa o Bairro Cidade Industrial. Esta mobilização acontece desde meados da década de 1970.
Apesar disso, nenhum destas propostas incidia sobre o problema fundamental da
Vila Barraginha, ser ou não comprovada como área de risco. Através de reuniões
da população local com o conjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
foi conjecturada a probabilidade de empregar os recursos conquistados no O.P.

apresenta alterações espaciais significativas no período 2002-2017. O estudo possibilitou a estabilização da Vila, através da implantação de projeto geotécnico que
aterrasse toda a área, através da constituição de platôs com pequenos desníveis
entre eles, possibilitando novas construções, com fundações profundas, estrumoradores em outro local.
No entanto, necessita-se de rigoroso monitoramento da Vila, de forma a manter-se o controle da ocupação na área, impedindo novas construções, entre outras
medidas. Após este processo, a prefeitura obteve financiamento junto ao Governo Federal para a execução das intervenções definidas. Na estratégia traçada,
as famílias teriam duas opções: reassentamento em conjuntos habitacionais na
própria área da comunidade, depois de mitigado o risco, ou indenização de sua
residência e transferência para outras moradias de sua escolha. Finalizada a nova
configuração geotécnica da Vila, um novo projeto urbanístico foi concebido, com
definição do sistema viário principal e secundário, e das áreas de lazer e institucionais (campo de futebol, centro de saúde, creche, igreja, parque e praça), bem
como de centro comercial. Além deste projeto, estão sendo desenvolvidos os
itens complementares: abastecimento de água, esgoto, entre outros, visando dar
dignidade aos moradores da localidade. O Parque Linear da Vila Barraginha
não foi efetivamente implantado e o Bosque Santa Elizabeth corre riscos de
supressão das árvores que comporiam local ideal para um parque urbano
destinado ao atendimento da Vila e demais moradores das outras vilas da Cidade Industrial. O bosque é a área adequada para implantação de área de lazer,
pois se encontra ameaçada pela futura construção de um terminal metropolitano
de ônibus.

para estudos geológicos e geotécnicos definitivos sobre a abrangência, dimensão
e gravidade do risco na vila, assim como as possíveis ações e perspectivas. O estudo dimensionou risco geológico em toda a extensão da comunidade e apontou
medidas para mitigá-lo, definindo as intervenções e obras que melhorassem a
qualidade de vida dos residentes, transformando a vila em bairro oficial da cidade

1838
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4. CÓRREGOS, ENCHENTES E REQUALIFICAÇÃO
URBANA: o período 2001-2011 e a concepção do Parque
Urbano da Ferrugem
As antigas chaminés da antiga Cia. de Cimento Portland Itaú, são patrimônios
preservados na paisagem industrial da Cidade Juventino Dias. Remontam aos
tempos de poluição atmosférica que resultaram na atual ressignificação da região
com novos usos e funções aos espaços locais. Mas bem ao lado das chaminés, um
grande empreendimento se descortina no horizonte. Trata-se do Parque-Museu
do Trabalhador em construção na área do antigo Bosque Lafersa. O museu da
Indústria criado pelo Executivo Municipal em 06 de julho de 2005 é uma contrapartida dada pela Direcional Engenharia que implanta no local, o grande condomínio Oásis (Figura 03) constituído de prédios. Foi promulgado pela lei municipal nº

Figura 03 – Projeções do Condomínio Oásis, do Parque Bosque Lafersa e do Museu da Indústria e
do Trabalho
Fonte: http://www.leonardobarros.com/2013/11/oasis-contagem-condominio-fechado.html

3.921/2005, que por sua vez criou o respectivo Museu, nos termos do artigo 154
da Lei Orgânica do Município de Contagem, e outras providências correlacionadas.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Fica criado o Museu da Indústria de Contagem, com a finalidade
de colecionar; conservar; pesquisar; comunicar e exibir para estudo,
educação e entretenimento, a evidência material do homem e seu meio
ambiente, no contexto industrial de Contagem.
Art. 2º O Museu da Indústria de Contagem subordina-se ao Centro
Industrial de Contagem - CINCO, que ficará responsável pelo seu
planejamento, acompanhamento, gestão de utilização e manutenção,
em parceria com as empresas do Município e as Secretarias afins, de
acordo com regimento próprio.
Art. 3º Fica o Centro Industrial de Contagem - CINCO autorizado a abrir
os créditos necessários e a fazer operações de crédito indicadas para a
execução desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 06 de julho.de 2005. MARÍLIA
APARECIDA CAMPOS - Prefeita de Contagem
1840

O parque e o museu se localizam as margens do córrego Ferrugem. No começo
de novembro de 2008, a prefeitura de Contagem e a Caixa Econômica Federal,
assinaram convênio para iniciar as obras de saneamento e contenção desse curso
d’água. As obras serão executadas com recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC com investimentos que chegam a R$ 200 milhões. Estas obras
estão avaliadas em R$ 170 milhões, com recursos da Copasa, do governo estadual
e do Orçamento Geral da União. Serão gastos R$ 95 milhões em drenagem, saneamento e pavimentação. Em obras de urbanização serão gastos R$ 30 milhões. O
projeto (figura 04) prevê a implantação de área de equipamentos e infraestrutura
urbana no local destinado ao reassentamento das famílias que vivem nas áreas
de riscos.

1841
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ambiental da Avenida Tereza Cristina, entre a Vila Dom Bosco e a Usina Mannesmann, atual Vallourec do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste contexto, o patrimônio e a paisagem são compreendidos a partir da mudança das paisagens da Cidade Industrial que novos usos estão sendo legitimados pela atual conjuntura, delineando novas possibilidades. Quais adequações,
condicionantes e compensações foram impostas para o cumprimento da legislação vigente? Como as legislações municipal, estadual e federal permitiram esta
alteração, compensações ambientais precisam ser discutidas. Mas nota-se que do
passado poluidor pouco mudou, pois ainda há muito que se construir em termos
de sustentabilidade. A possível construção de um conjunto habitacional na área
do Bosque da Rádio Atalaia é um absurdo, senda a área um grande potencial para
um parque urbano. O mesmo acontece com a área do Bosque Lafersa, que apesar
de receber um parque-museu perdeu muito de suas características naturais, destacando-se o aumento da área de impermeabilização e a supressão de árvores.
A mesma situação se averigua no Bosque Santa Elizabeth que dará lugar a uma
Figura 04 – obras de requalificação urbana mudam a paisagem da Cidade Industrial. Fonte:

estação metropolitana de ônibus.

https://www.pt.slideshare.net%2FRodrigoPenna%2Fpref-contagem-gesto-marlia-dados-e-avanos&
psig=AFQjCNHSBiTEUUXdd6tFLRTe_-t8A90WqQ&ust=1504970186003827

Será implantado também o Parque Urbano Ferrugem, na área ocupada pela Vila
Itaú, cujas casas serão removidas. Os moradores serão contemplados com a implantação de vias urbanas (passeios, ciclovias e pistas de caminhadas). Além disso,
R$ 45 milhões serão investidos na construção de novas moradias para cerca de
mil famílias que moram em áreas de riscos nas vilas Itaú, PTO e SAMAG que serão
reassentadas na área verde remanescente do Bosque Atalaia, o que representa
uma preocupação, pois se trata de relevante remanescente de vegetação e área
ideal para o respectivo parque a ser implantado no conjunto das obras previstas.
A referência para as obras é o Parque Estadual do Alto Arrudas, uma área verde
descaracterizada e linear, resultante das obras de saneamento e requalificação

1842

Assim os projetos de criação de parques urbanos no Córrego Ferrugem e na Vila
Barraginha precisam ser revistos urgentemente. É preciso de encaminhamentos
junto ao poder público para que estas áreas sejam preservadas enquanto patrimônios locais, pois fazem parte da memória e da identidade dos moradores da
Cidade Industrial. Nota-se a construção de uma nova paisagem cada vez menos
industrial na região, sendo que o setor de comércios e serviços em vias de consolidação é cenário ideal para a construção de outros empreendimentos a serem
apropriados pelo público. Assim os parques urbanos implantados nas áreas mencionadas potencializarão qualidade de vida aos moradores e comunidade que
construíram os mais de sete décadas de história da Cidade Industrial. Mas acima
te tudo se protagonizam novas histórias no âmbito de uma sociedade cada vez
mais urbano-industrial capitalista que caminha longe da sustentabilidade.

1843
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RESUMO
O tema que apresentarei nesta comunicação - Impactos da Patrimonialização
no Moderno com ênfase na Gestão da Vila de Serra do Navio/AP - está sendo
desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional no Instituto de Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, na Superintendência de Macapá, no Amapá. O objetivo geral do
meu trabalho é entender em que medida a patrimonialização de um bem cultural,
especificamente de um conjunto moderno, influencia a gestão compartilhada desse
bem, com a mobilização das diferentes instâncias de governo e moradores. Além
disso, pretendo refletir sobre o projeto da regularização fundiária e as consequências
que ele pode estar sujeito. Por último, propor e tentar articular modelos de gestão
para que o município, o estado e a União possam integrar em seus planos de ações.
Palavras-chave: Cidade modernista; Amazônia; patrimônio modernista; patrimônio
cultural; gestão do patrimônio.
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Apresentação da Vila de Serra do Navio
A Vila de Serra do Navio localiza-se a 200km da capital Macapá, no estado do Amapá
e foi o primeiro grande empreendimento destinado à exploração de minérios na
Amazônia Brasileira e modelo para todos os grandes projetos subsequentes. Trata-se de um núcleo urbano dirigido e controlado por uma única empresa, a ICOMI
(Indústria e Comércio de Mineração S.A), cuja economia é ligada a uma só atividade empresarial, a mineração.
A Vila de Serra do Navio foi inaugurada na década de 1960 e projetada pelo arquiteto paulista Oswaldo Arthur Bratke para abrigar os funcionários da empresa
que vieram trabalhar na região explorando minérios sendo o principal deles, o
manganês. O arquiteto projetou o complexo da ICOMI de acordo com os preceitos
modernistas e com um plano urbanístico bem definido por zonas destinadas ao
uso habitacional, de lazer, do trabalho e da circulação. O projeto do arquiteto foi
e ainda é muito atual, devido à utilização de materiais construtivos locais, adequação com a realidade amazônica e também com a preocupação com o conforto
térmico pela proximidade com os trópicos. A Vila de Serra do Navio é também um
modelo muito interessante de estudo avançado sobre um empreendimento capitalista e como o núcleo urbano se configurou, através da compreensão de todo o
processo de formação da ocupação da Amazônia.
O complexo urbano que a ICOMI construiu foram a Vila de Serra do Navio, localizada próximo às jazidas que exploravam os minérios; a Vila Amazonas, que fica
na cidade de Santana (próximo à capital Macapá); a ferrovia e o Porto de Santana. A implantação de uma Company Town, entre 1955 a 1960, em meio à selva
amazônica trouxe muitos desafios tanto para a empresa, quanto para o arquiteto
que desenvolveu tudo. Desde a sua criação, a Vila Modernista de Serra do Navio
sempre teve a figura do “grande gestor”, com a atuação diária da empresa ICOMI
que operou na região por quase 50 anos, extraindo minérios como o manganês,
administrando a vila e contribuindo para um peculiar “bem-estar” de toda a população.
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O livro sobre a Vila de Serra do Navio, de autoria de Benjamin Ribeiro[1], narra
como o arquiteto Oswaldo Bratke planejou todo o empreendimento no interior do
estado do Amapá. Ribeiro mostra que “Na Serra do Navio nada existia em termos
urbanos; tudo teria que ser previsto, planejado, executado. Não se tratava, apenas, de projetar um grande conjunto residencial, mas de planejar, integralmente,
uma pequena cidade”. A Vila foi projetada para abrigar 2.500 pessoas e, para isso,
era necessário conhecer os hábitos e níveis de renda desta população para poder
mensurar, por exemplo, a quantidade de pães para fazer por dia, quantos restaurantes, refeitórios, quantos cozinheiros e garçons; enfim, qual seria a logística
diária necessária para que a cidade pudesse se desenvolver.
Segundo Ribeiro, as implantações das casas, bem como o desenho do espaço
urbano da Vila, foram pensadas para evitar uma simetria desagradável e não
harmônica. As residências, assim, ocuparam espaços livres, sem divisões formais
como grades ou cercas separando as unidades. O autor retrata que “Esta decisão
permitirá considerável economia para implantação da estrutura urbana, pois
foram passadas as redes de eletricidade, esgoto e água potável, nos fundos das
casas, na separação virtual dos quintais, permitindo uma fácil conexão destas no
sistema secundário de distribuição”.
Interessante destacar que até o presente momento, a maioria das residências
continuam com a disposição espacial projetada pelo arquiteto, porém não com a
mesma configuração arquitetônica concebida no projeto original. Hoje, cerca de
80% das edificações estão com algum tipo de alteração física, oriundos do período
Pós-ICOMI. A área de expansão cresceu desgovernada e sem um estudo ou autorização prévia, descaracterizando assim uma parte do conjunto urbano. Além
disso, algumas adaptações internas foram feitas pelos moradores ao longo dos
anos, como por exemplo, estender paredes para aumentar o banheiro, colocação
de ar condicionado, grades e elementos que interferem na paisagem do conjunto,
dentre outros.
RIBEIRO, Benjamin Adiron. Vila Serra do Navio: comunidade urbana na selva
amazônica: um projeto do arq. Oswaldo Arthur Bratke, São Paulo, PINI, 1992.
[1]
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Histórico e Artístico Nacional), através de pedidos de grupos de alunos, técnicos
e funcionários do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Pará com apoio da então Superintendente do IPHAN/PA, que nasceu na vila, e entendia a importância deste tombamento, a Sra. Maria Dorotéa de Lima.
Segundo relatório de audiência pública ocorrida em 16/10/2007, no processo de
tombamento número 01492.000116/1998-68 sobre a Vila de Serra do Navio, o
técnico em arqueologia Luciano de Souza deixa claro que o que se falava naquela
Imagem 1: Vista da fachada externa do Clube

Imagem 2: Casa AA do Staff.

Fonte: ARCHIDAILY, 2015, Online[2].

Período pós-ICOMI e o Tombamento da Vila
Em 1992, onze anos antes do fim do período contratual, a ICOMI encerrou a extração do manganês, paralisando completamente as suas atividades em 1997, o
que gerou, a partir de então, tratativas junto ao Governo Federal e Municipal para
devolver e regularizar as terras. Com a saída da ICOMI na Vila de Serra do Navio, a
ausência de um “gestor” ficou evidente e a partir de então inicia-se um processo de
transformação socioeconômico intenso, o que modificou de forma impactante os
modos de vida de seus habitantes com reflexos sobre a arquitetura e a qualidade
de vida na Vila.
Iniciou-se um longo processo de devolução das terras para a União, e desta para o
município, com sérias consequências para a cidade e seus moradores, que ficaram
totalmente desassistidos pelo Poder Público. As manutenções de infraestrutura,
de conservação da cidade e de cuidados diários passaram a não ser tão frequentes
e, assim, a cidade e a população foram sendo “esquecidas”. Em 2008, dá-se a abertura de um processo de tombamento junto ao IPHAN (Instituto de Patrimônio

época entre as pessoas eram as seguintes frases: “que se Tombassem a Serra,
as pessoas teriam que sair das casas” e “como Tombar a cidade se ela precisa de
mais água, mais energia, garagem para colocar seus carros, saúde, etc.”. Souza
escreve no relatório que “aconteceram as perguntas e debates sobre todos os
assuntos em pauta, o que confirmou a falta de interesse da população sobre o
tombamento da Vila de Serra do Navio, muito mais por falta de conhecimento,
ou seja, devido à informação sobre o assunto (conceito, legislação, vantagens) ter
chegado depois do processo, que já estava em andamento”.
Em abril de 2008, a então superintendente do IPHAN/PA, Maria Dorotéa de Lima,
envia um ofício para o Procurador da República solicitando embargar as obras
que estavam acontecendo no núcleo urbano de Serra do Navio sem nenhum estudo e respeito à realidade do local. Ela detalha que:
A proposta do IPHAN é que, para viabilizar a preservação da vila,
governo estadual, prefeitura e mineradoras preparem áreas de
expansão com infraestrutura para receber novas construções, a serem
implantadas de acordo com as normas e com a legislação ambiental,
transferindo-se os atuais comércios e serviços para estas áreas,
mantendo-se no núcleo urbano apenas aqueles compatíveis com suas
instalações. (DOROTÉA, 2008)
Segundo consta no processo de tombamento, um ofício oriundo da 2º Superintendência Regional do IPHAN, no Pará, em 2003, assinado por Mariana Batista

Ver mais em <https://www.archdaily.com.br/br/772335/classicos-da-arquitetura-vilaserra-do-navio-oswaldo-bratke> Acesso em 10 abr. 2018.
[2]
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processo, prosseguindo o texto onde informa que “trata-se de um legado históri-

Na minha Dissertação de Mestrado, gostaria de abordar os impactos desta pat-

co, urbano arquitetônico e paisagístico único e de grande valor, com potencial

rimonialização atentando para as características do patrimônio Moderno e pro-

turístico (ecológico, cultural e de negócios) e científico”. O mesmo documento

pondo ou articulando modelos de gestão para que o município e a Federação

sugere “que a situação deveria ser tratada pelas três esferas governamentais, em-

possam integrar e articular em seus planos de ações. Quero entender a noção de

presariado e comunidade, de modo que a permanência, preservação e sustent-

gestão que o IPHAN vem adotando em seus bens acautelados e principalmente,

abilidade do complexo urbano e industrial sejam viabilizados com o empenho e a

referente à Vila de Serra do Navio, buscando qualificar e detalhar esta discussão.

participação de todos os envolvidos”.
Proponho na minha Dissertação discutir os três eixos ou parâmetros norteadores
Acionando tais valores, em 2010 a Vila é tombada com uma delimitação que englo-

para o trabalho, que serão: o conceitual, o ambiental, e o participativo/compar-

ba o traçado arquitetônico/urbanístico/circulação e ainda uma boa parte da pais-

tilhado. Em linhas gerais, os aspectos conceituais da Vila seriam as característi-

agem da floresta amazônica. A Vila de Serra do Navio foi inserida em três dos livros

cas específicas e projetuais desta cidade modernista infiltrada em plena floresta

de Tombo - Livro de Tombo Histórico, Livro de Tombo Arqueológico, Paisagístico e

amazônica na década de 1960 onde a tipologia arquitetônica, a paisagem e o ur-

Etnográfico e Livro de Tombo das Belas Artes -, como consta no acervo do IPHAN,

banismo funcionalista estão propostas em harmonia e integração. O aspecto am-

realçando o caráter singular e expressivo da Vila.

biental está relacionado à sensibilidade do arquiteto Bratke, que respeitou o clima
e aspectos do local, favorecendo a circulação e iluminação natural, promovendo
uma relação entre paisagem e arquitetura. E por último, o aspecto participativo/
compartilhado, que seria justamente o ponto em que gostaria de chegar com este
trabalho, ou seja, este parâmetro tem o objetivo de mostrar a importância da participação social, aliado a um bom estudo de gestão compartilhada como mecanismo eficiente de proteção e gestão dos bens tombados.

A Regularização Fundiária e seus desdobramentos
Diante do cenário tenso entre o IPHAN e os moradores serranos após o Tombamento, foi firmado um contrato no final de 2015 entre o IPHAN com a UniversiImagem 3: Planta baixa do tombamento da Vila de Serra do Navio[3]

dade Federal do Pará (UFPA), a Secretaria de Patrimônio da União, a Prefeitura de
Serra do Navio e com o apoio do Ministério das Cidades, com o objetivo de a Universidade executar o projeto de regularização fundiária na poligonal tombada na
Vila de Serra do Navio, com suporte financeiro do IPHAN. Atualmente, o município
de Serra do Navio se tornou responsável pela guarda e manutenção dos bens.

Planta disponível no Processo de Tombamento número 01492.000116/199868. Disponível também em: <http://www.mpap.mp.br/images/stories/PRODEMAC/
documentos/AnexoII-IPHAN.pdf>. Acesso em 22 mar. 2018.
[3]
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bados. O cronograma físico com as etapas e metas estão detalhadas no processo

Na última reunião do IPHAN com os moradores, com a Prefeitura de Serra do

e vão desde a sensibilização e mobilização municipal, levantamento topográfico,

Navio e com os gestores municipais, que ocorreu no final de março de 2018, o Pro-

cadastro físico-social, regularização urbanística e ambiental até a regularização ju-

jeto de Lei foi entregue ao Prefeito e os técnicos da UFPA explicaram os avanços

dicial. Constatou-se, com este projeto, a importância da presença dos moradores

da Regularização Fundiária e quais serão os próximos passos até chegar a entre-

serranos para contribuir com as discussões gerais do Projeto, a fim de que as

ga dos títulos para a comunidade. A coordenadora do projeto de Regularização

perspectivas dos moradores sejam incorporadas às propostas de gestão do bem.

Fundiária, Sra. Maria do Carmo C. da Silva, explicou todas as etapas para os vereadores presentes.

Para que então o projeto de regularização fundiária consiga alcançar toda a comunidade, o que será preciso? Quais serão as estratégias necessárias para que o

Em resumo, a gleba da área correspondente de Serra do Navio foi registrada no

envolvimento de toda a comunidade seja algo permanente? Esta e outras pergun-

dia 06/03/2018 e no dia 22/03/2018 o Projeto de Lei foi entregue à Prefeitura para

tas estarão presentes na minha pesquisa. Uma coisa é certa: é necessário que o

ele ser aprovado. Os vereadores devem aprovar e ele voltará para a Prefeitura

processo de construção com os moradores seja harmônico e participativo, para

para o prefeito sancionar a Lei. A Prefeitura fará consulta ao IPHAN e o IPHAN

que eles se interessem pelo projeto e que eles possam ser os grandes reguladores

poderá aprova-la na sequência e enviá-la à Prefeitura novamente. Projeto sendo

e fiscalizadores deste bem tombado que tem muita história.

aprovado, o Executivo providenciará o Licenciamento Urbanístico e solicitará o
Licenciamento Ambiental ao IMAP[5] (que foi pedido urgência para ser aprovado).

A realidade que vemos hoje na Vila são ocupações irregulares, áreas de expansão

Ao IMAP caberá emitir o Licenciamento Ambiental e o devolver para a Prefeitura.

sem nenhum critério de construção, infraestrutura básica precária, diversos lu-

A Prefeitura poderá então registrar o Projeto no cartório e, assim, começar a en-

gares sem iluminação pública, falta de manutenção nas ruas e asfaltos, pessoas

trega dos títulos de Concessão para toda a população.

vivendo em situação precária, enfim; um total descaso com a pequena Vila construída na década de 1960 para abrigar os funcionários da antiga empresa ICOMI.

A Sra. Maria do Carmo C. Da Silva da UFPA com auxílio dos técnicos do IPHAN
nesta reunião, explicou para os presentes a importância de valorizar o processo

Com o contrato da Regularização Fundiária firmado em 2015, a Instituição pre-

de cidadania, que é a Regularização Fundiária. Afinal, a União só pode transferir

tende mobilizar as pessoas para a importância de regularizar suas terras, seus

as terras para o município através da Regularização Fundiária com subsídio de Lei

lotes e o espaço urbano como um todo. Este projeto de regularização fundiária em

Federal. Então as terras passando da União para o município, segundo os técnic-

área tombada é único no Brasil[4].

os, foi um avanço muito grande que dispensou delas irem para o estado e depois
para o município. Mediante explicação de todas as etapas do projeto de Regularização Fundiária, a Universidade Federal do Pará continuará trabalhando enquan-

Considerada uma iniciativa no campo da gestão da conservação de conjuntos urbanos e
sítios tombados, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan), a Secretaria
do Patrimônio da União (SPU) e Universidades Federais estão desenvolvendo ações
conjuntas no tema da Regularização Fundiária do Parque Histórico Nacional de Guararapes
(PE) e do Conjunto Urbano Tombado de Serra do Navio (AP) em 2015. Disponível em: <
http://portal.iphan.gov.br/ap/noticias/detalhes/3260/iphan-apresenta-projetos-inovadores-deregularizacao-fundiaria-em-pernambuco-e-amapa>. Acesso em 02 fev. 2018.
[4]
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to o Projeto de Lei não é aprovado; para assim, eles analisarem e formalizarem os
processos o quanto antes pois logo que aprovado, os títulos começarão a serem
distribuídos para toda a comunidade de Serra do Navio.
Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá. Mais
detalhes em: <http://www.imap.ap.gov.br/>. Acesso em 19 abr. 2018.
[5]
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Estes títulos, conforme consta no Projeto de Regularização Fundiária, são um ter-

às próximas gerações[6]. E são estas referências culturais e a sensação de per-

mo de Posse assegurando que o morador ficará com o imóvel durante 10 anos

tencimento que precisamos identificar junto aos moradores, incorporar nas ações

para se adequar às normas de preservação e conservação de sua casa. Alguns

institucionais e promover junto a todos os envolvidos; e acredito existir um grande

moradores entrarão em caráter de gratuidade, segundo orientações como renda;

potencial para isso na região. As pessoas que trabalharam na ICOMI, por exem-

porém outros, terão de pagar pelo terreno e também pelas adequações das ca-

plo, têm um carinho muito grande pela Vila e com toda a história da empresa; a

sas (alguns descontos podem acontecer levando em conta o grau de preservação

Vila torna-se, portanto, um lugar de memória viva com valores sociais e culturais

da casa ou até mesmo a renda). O modelo das casas com todo o detalhamento

fortes, que merecem ser preservados e respeitados por todos.

arquitetônico foi elaborado pelo IPHAN/UFPA e entregue a Prefeitura, que agora,
é dona da gleba e terá que gerir a cidade. Os moradores terão, então, que se ad-

Penso que entender este núcleo urbano modernista em meio à floresta amazôni-

equar às normas de preservação e concepções desta nova cidade que surge no

ca é muito mais do que falar de uma cidade ou de políticas públicas que atendam

momento, inspirada no desenho do arquiteto Oswaldo Bratke, arquiteto fundador

àquela comunidade. Articular as lógicas da preservação aliada a uma cidadania e

da Vila de Serra do Navio. A ideia central do projeto de regularização é construir

melhorias urbanas são um dos objetivos gerais, juntamente com a preservação da

uma lógica de qualificação urbana através do ordenamento espacial, respeitando

Vila de Serra do Navio, bem tombado em nível federal.

o traçado original da Vila. Assim, a proposta á uma Vila setorizada, com lotes bem
delimitados, adequações arquitetônicas onde o proprietário vai escolher o layout
de uma casa já pré-definida e executar o projeto, dentre outros.

Compartilhamento de Gestão do Bem e Gestão
Compartilhada
Mobilizar as pessoas e instituições quanto à importância da preservação de um espaço, assim como articular preservação à melhoria da qualidade de vida das pessoas, é primordial para a eficácia e efetividade das ações de preservação desenvolvidas no local. Nesse sentido, é preciso articular as ações de preservação aos
sentidos atribuídos pelos grupos aos bens acautelados, valorizando não apenas
o bem, mas aquilo que ele representa como referência “à identidade, à ação, à
memória” dos grupos diretamente envolvidos com o bem. O patrimônio cultural
pode ser entendido como as relações entre bens materiais e imateriais que, de
uma certa maneira, ligam as pessoas e/ou grupos numa determinada época da
história, e assim, as referências culturais devem ser preservadas e transmitidas

Diante de tantas reuniões que participo na Unidade do IPHAN em Macapá, capital
do Amapá, como aluna mestranda do curso Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural, fico inquieta com a pouca articulação da prefeitura e do governo nas
ações de preservação da Vila de Serra do Navio. Penso que não tem como o IPHAN, como Instituição Federal, dar conta de todos os problemas da Vila sozinho;
há urgência em mobilizar os agentes municipais e estaduais para a importância
deste complexo modernista instaurado na Amazônia na década de 1960. Quero,
com esta pesquisa, entender os efeitos da patrimonialização neste conjunto tombado de Serra do Navio e como é possível articular os projetos e programas já
existentes sobre planejamento/ gestão e fazer com que este patrimônio moderno
seja também uma pauta de urgência nas diferentes agendas públicas municipais
e estaduais. Nesse sentido, a implementação de políticas nacionais baseadas nos
investimentos de infraestrutura urbana como o Programa de Cidades Históricas, o
Monumenta, o PAC Cidades Históricas[7], são de interesse desta pesquisa também,
bem como assuntos relacionados à gestão compartilhada e políticas públicas.
Inventário Nacional de Referências Culturais. Disponível em: <http://portal.iphan.
gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Manual_do_INRC.pdf>. Acesso em 26 jan. 2018.
[6]
[7]
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O levantamento de ações dirigidas pelo IPHAN nas últimas décadas revela os

ernamentais e sociedade civil”. Neste contexto segundo Pereira, a definição das

avanços das políticas da Instituição no que tange o patrimônio cultural brasileiro.

políticas fica dependendo das negociações e acordos firmados entre os diversos

É importante destacar o esforço do IPHAN em buscar instituir o Sistema Nacional

atores compreendendo as etapas de elaboração, implementação, monitoramento

de Patrimônio Cultural

(SNPC), tema que o órgão vem discutindo em diversos

e avaliação para que se possa chegar, em um sentido mais amplo de sustentabili-

fóruns nacionais. No I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, em Ouro Preto, no

dade cultural[10]. É preciso destacar que esta ação do IPHAN bem como esta noção

ano de 2009, um dos assuntos abordados foi a cooperação, compartilhamento e

de sistema são perspectivas que vem sendo construídas e discutidas na Institu-

definição de papéis de agentes financiadores onde é comentado sobre a necessi-

ição. E o IPHAN vem atuando ou pelo menos, investindo nesse Sistema para que

dade de se pensar o campo do patrimônio cultural como um “sistema”. Para esta

ele seja colocado em prática o mais rápido possível.

[8]

discussão, vale detalhar como se está entendendo essa noção de sistema e, para
tanto, recorre-se ao entendimento de Edgar Morin (1969):

Uma outra ação importante que o IPHAN desenvolveu para o fortalecimento das
ações de preservação e bens culturais materiais no país, é a consulta aberta ao pú-

Sistema é um conjunto de partes diferentes e interligadas que interagem
entre si com vistas a uma finalidade. O conjunto tende a ser maior e a
atuar de modo mais eficiente do que a soma de suas partes, fazendo
emergir certas qualidades que não existiriam se as partes estivessem
isoladas.[9]

blico sobre a Política de Patrimônio Material[11] contando com a participação de toda

No contexto do I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, Honório Pereira (2012),

diferentes agentes e esferas do Poder Público. O texto da proposta traz inovações

que é arquiteto e urbanista e atuava, naquele momento, como consultor do IPHAN/UNESCO para os Planos de Ações para as Cidades Históricas, propõe que “o
objeto do SNPC é o patrimônio cultural brasileiro e que sua finalidade é conceber
e implementar formas de gestão e promoção conjuntas de políticas públicas integradas, voltadas à proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural

a sociedade. Abrindo um canal direto com a população, a consulta pública ficará
disponível no site da Instituição até o dia 1º de maio de 2018 e com isso, o IPHAN
espera construir de forma coletiva os instrumentos de preservação, garantindo
a legitimidade das ações da Instituição junto às comunidades e também com os
importantes para os procedimentos que envolvem a preservação e valorização
do patrimônio cultural como a declaração de lugares de memória e também em
relação aos povos indígenas que está previsto o direito de autodefinição de suas
próprias prioridades em processos que envolvam a preservação de seu legado
cultural.

brasileiro, compartilhadas e pactuadas entre entes da federação, instituições govSarah Staniforth, atual diretora do National Trust do Reino Unido, defende a adoção da
noção de sustentabilidade cultural como “sustentabilidade de significados e valores associados
ao patrimônio cultural”. A adoção da noção de sustentabilidade cultural reflete-se diretamente
no objetivo da preservação e da salvaguarda dos bens culturais, que passa a ser: “usar
os bens culturais para as necessidades do presente e transmitir o máximo de significados
para as gerações futuras”. CF: Anais 2: I Fórum Nacional de Patrimônio Cultural. Disponível
em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Anais2_vol1_ForumPatrimonio_m.pdf>.
Acesso em 12 mar. 2018.
[10]

PCH (1973-1979), Monumenta (1996-2010), PAC-CH (2007-2018). Disponível em: <http://
www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/pac-cidades-historicas>. Acesso em 26 mar.
2018.
Para uma leitura mais detalhada sobre o SNPC ver a página do IPHAN - <http://
portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Anais2_vol1_ForumPatrimonio_m.pdf>. Acesso em
10 mar. 2018
[8]

MORIN, Edgar. Por uma reforma do pensamento apud PENA-VEGA, Alfredo &
ALMEIDA, Elimar Pinheiro de (orgs.). Edgar Morin e a crise da modernidade. Rio de
Janeiro: Garamond, 1969, p. 21-34.
[9]
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Ver mais em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4541/sociedade-echamada-a-contribuir-na-construcao-da-politica-de-patrimonio-cultural> Acesso em 01 abr.
2018.
[11]
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cíficos que destaco aqui são:
I. Qualificar e ampliar as ações e atividades de Preservação do
Patrimônio Cultural de Natureza Material;

Percebe-se por estes objetivos, que o IPHAN já está buscando se aproximar de
uma gestão compartilhada em que diversos atores são convidados a participar da
política de patrimônio e com isso, podem contribuir para a preservação dos bens
culturais do país. Esta noção de compartilhamento de funções em todo o proces-

/
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A ampliação do conceito de patrimônio cultural e a incorporação
dos pressupostos do desenvolvimento sustentável trouxeram novos
dilemas e desafios para a gestão do patrimônio cultural. No âmbito das
discussões sobre desenvolvimento sustentável, destaca-se a dimensão
da participação e a necessidade de aprofundamento das práticas
democráticas.

documento disponível no site do IPHAN aberto ao público, um dos objetivos espe-

V. Fortalecer a Preservação do Patrimônio Cultural de Natureza Material
de povos e comunidades tradicionais portadores de referência à
identidade, à ação, à memória do país.

/

2018

No art 5° da página 4, texto da Política de Patrimônio Material, segundo consta do

II. Estabelecer práticas para a construção coletiva dos instrumentos de
preservação, de forma a ampliar a legitimidade perante as comunidades
locais e agentes públicos e facilitar a definição de estratégias de gestão
compartilhada dos bens acautelados;

BELO HORIZONTE

De acordo com os estudos do Pereira, alguns atores do “primeiro setor” deverão
ter o papel de coordenação do SNPC como o MinC, IPHAN, secretarias estaduais
e municipais de cultura sobre o patrimônio; o “segundo e terceiro setores” devem
ter a presença de ONGs, sindicatos e empresas que atuam no âmbito do patrimônio de modo que a sociedade civil também participe e que os “detentores de patrimônio” sejam sempre os beneficiados.
Então o projeto de Regularização Fundiária na Vila de Serra do Navio vem como
um desafio entre articular a preservação de um projeto modernista em uma nova
cidade que está sendo “reconfigurada” e alinhar o processo à uma lógica de um
Sistema para o Patrimônio, de modo que os objetivos comuns entre município,
estado, União e moradores sejam articulados na melhoria da qualidade de vida

so de patrimonialização pode ser entendido desde a sua identificação até a sua

das pessoas, assim como na preservação do bem tombado.

gestão. Então é dentro desta lógica entre “sistema”, participação social e gestão
compartilhada que quero contribuir com meus estudos de mestrado.

Educação Patrimonial e Casa de Patrimônio

Portanto, sendo a processo da regularização fundiária um acontecimento impor-

No Caderno Temático 5[12], desenvolvido em 2016 pelo IPHAN sobre Educação Pat-

tante na Vila hoje, no que diz respeito aos impactos tanto sobre os moradores,
como sobre as estratégias de preservação adotadas, como podemos mobilizar os
moradores e também os grupos, instâncias e instituições para se envolverem nas

rimonial e a Casa de Patrimônio da Paraíba, o artigo sobre a Educação Patrimonial
no âmbito da Política Nacional de Patrimônio Cultural[13], os autores Igor Alexander
e Analucia Thompson abordam algumas mudanças que ocorreram na política cul-

ações previstas em prol do bem cultural? Onde está o ponto que interfere o IPHAN
e todos os outros agentes envolvidos, a fazer uma melhor gestão do patrimônio
modernista tombado? Dentro deste contexto, uma das soluções pode ser a necessidade de compreensão da lógica “sistema” e da “sustentabilidade cultural”, no
SNPC. Segundo Honório Pereira (2012):

1862

Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/caderno_tematico_
educacao_patrimonial_05.pdf> Acesso em 01 mar. 2018.
[12]

Publicado originalmente no dossiê Políticas culturais na Ibero-América, em Políticas
Culturais em Revista, v. 8, 2015, p. 153-170. ISSN 1983-3717.
[13]
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na educação patrimonial.
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RESUMO
A leitura, percepção e interpretação da paisagem, podem indicar elementos de
ecumenismo e religiosidade, delineando perspectivas de compaixão, solidariedade e
aceitação. Vive-se em era de instabilidades políticas e ideológicas, nos quais a religião
pode ser um estopim de conflitos, fanatismos e de intolerância. Assim entender a
manifestação religiosa e a espiritualidade do outro é uma construção social que
deve se ampliar tendo em vista a riqueza da diversidade de credos e opções. Este
artigo propõe uma breve análise da legislação e aspectos urbanísticos do Mirante
Palmares, conhecido como o Monte das Orações, localizado na região nordeste
da cidade de Belo Horizonte – MG. Localizado ao lado de um parque ecológico, o
monte foi declarado como bem a ser legalmente protegido no âmbito da ADE dos
Mirantes. Isso significa que ele passa a ser uma área de diretrizes especiais dentro da
legislação urbanística resguardando seu potencial paisagístico, histórico e cultural
numa área de grande especulação imobiliária da cidade. O ideal é que seja efetivado
e instrumentalizado tecnicamente como um mirante perceptivo, mas também como
espaço ecumênico sendo inserido dentro dos limites do vizinho Parque Renato
Azeredo, ampliando a preservação ambiental da área e disponibilizando mais um
espaço cultural de relevância para os moradores e visitantes da capital mineira.
Palavras-Chave: Paisagem religiosa, Memória, Patrimônio cultural, percepção da
paisagem, templo ecumênico.
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INTRODUÇÃO

sos, que por sua vez, pode futuramente se transformar em ambiente de sensibili-

O corredor Cristiano Machado é um meio de acesso aos bairros de Ribeirão das

Historicamente, a paisagem cultural religiosa é uma imagem culturalmente con-

Neves, Santa Luzia, Vespasiano e o distrito de Venda Nova, região denominada
de Vetor Norte com pressão urbana sobre áreas naturais. Neste contexto, distintas realidades metropolitanas se fundiram num efeito chamado conturbação.
Esta projeção de urbanização decorre da transferência da Sede Administrativa de
Minas Gerais do distrito-sede de Belo Horizonte (Praça da Liberdade) para o antigo hipódromo no distrito de Venda Nova, ampliando a valorização imobiliária
na região e impactando remanescentes de vegetação. O desenvolvimento dessa
localidade nas últimas décadas se deve à instalação do Poder Executivo Estadual

zação e educação, através de um mirante.

stituída e materializada das diferentes práticas religiosas expressas no ecúmeno.
Trata-te se uma imagem subjetiva, perceptual e representacional, constituída de
diversas marcas pictóricas e diferentes estruturas materiais e mentais. Para se
apreender a paisagem cultural religiosa é preciso entendê-la como contexto, texto
e imagem em contínua relação. Por sua vez, esse conceito moderno enquadra-se
na paisagem cultural[1], conforme as três subcategorias delineadas por Feres
(2017, p. 05):

que com as obras viárias da Linha Verde e de urbanização do vetor norte, a insta-

1.

Paisagem claramente definida, projetada e criada intencionalmente
pelo homem. É a mais fácil de ser identificada, inclui os jardins e
parques construídos por razões estéticas que geralmente (mas não
sempre) estão associados com edifícios monumentais religiosos ou
outros conjuntos.

2.

Paisagem organicamente desenvolvida. Resultante de um processo
social, econômico, administrativo e/ou religioso que implicou em
sua forma presente por associação e em resposta ao seu meio
natural. Ela apresenta duas subcategorias: paisagem relíquia
(ou fóssil) – na qual o processo de evolução se esgotou em algum
momento do passado, de forma abrupta ou por um período. Mas as
características significativas que a distinguem ainda permanecem
visíveis em sua forma material; paisagem com continuidade

lação de grandes estabelecimentos comerciais entre a Cidade de Minas e o Aeroporto de Confins, a construção da Catedral metropolitana. Apenas a área de 925
hectares do antigo sanatório Hugo Werneck ocupado posteriormente pelo Recanto Nossa Senhora da Boa Viagem com paisagem natural dominada pela mata ciliar
e ecossistemas associados não teve seu território loteado. Na atualidade, ainda
não transformado em equipamento público, esta área será futuramente parcelada num grande complexo urbano denominado de Granja Werneck. O resultado será sua transformação numa das áreas mais quentes da cidade, em termo
de microclima, no que se refere ao impacto da vegetação sobre o clima urbano.
Tendo grande parte de seus terrenos rurais urbanizados, começará a se confluir
com novos empreendimentos, criando forças indutoras de urbanização e novas
frentes de parcelamentos de solo.
O presente estudo realizado dentro da Área Temática do II Simpósio Científico do
ICOMOS Brasil – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios enquadra-se no
âmbito do Subtema Dois (Patrimônio urbano, paisagens culturais e meio-ambiente), buscando apresentar análises acerca da construção e inserção da estação
de BRT São Gabriel e dos terminais de transferência de passageiros e como esses
processos trouxeram impactos ambientais à paisagem cultural. Como recorte espacial elencou-se o espaço do Monte das Orações, atualmente com usos religio1868

O termo “paisagem cultural”, e particularmente a ideia que ele envolve, foram
promovidos nos Estados Unidos pelo professor e geógrafo Carl Ortwin Sauer (18891975), na Escola de Berkeley de geografia humana, durante as décadas de 1920 e 30.
(...)
Ou seja, de acordo com esta definição apresentada por Sauer, a paisagem cultural
surge a partir da intervenção de um grupo cultural em uma paisagem natural. A cultura
é o agente, o ambiente natural é o meio, e a paisagem cultural é o resultado. (FERES,
2017, p. 02 e 03)
[1]
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contemporânea, está associada com modo de vida tradicional, e na
qual o processo de evolução está em progresso. Ao mesmo tempo,
ela expressa evidências materiais significativas de sua evolução ao
longo do tempo.
3.
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articuladas dentro de uma mesma estrutura ou de uma religião em
relação a outras. Sendo assim, há uma transição da espacialidade
perceptual para a espacialidade das representações. Esses elementos
componentes dessa paisagem são expressões da cultura religiosa do
local de um lado e também a consubstanciação do poder religioso de
outro.

Paisagem cultural associativa. Apresenta fortes vínculos religiosos,
artísticos ou culturais associados ao elemento natural ao invés
da evidência material cultural, que pode ser insignificante ou até
ausente.

Deste modo, esses elementos refletem os significados dados pelas premissas religiosas, sendo camadas de representações culturais em diferentes tempos e espaços. A paisagem cultural religiosa (Figura 01) por sua vez traz a percepção da
diversidade e da riqueza expressa nas inúmeras formas religiosas do Brasil e do
Mundo. Entretanto, a religião não é um elemento qualquer da cultura elucidando
especificidades aos sentidos e práticas relacionadas com a Fé. O homem subjetivamente busca a transcendência a partir de um arcabouço religioso delineada
em um padrão moral essencialmente comunitário. Portanto, sociologicamente, a
religiosidade, é uma prática essencialmente coletiva dada à essência social dos
seres humanos e sua necessidade de articulação e de comunhão. Para Gil Filho
(2011, p. 02):
As paisagens religiosas são nesse sentido, as expressões imediatas
das religiões e sua sucessão no mundo perceptual. Revelam padrões
de diversificação que podem ser verificados em diferentes processos
culturais vivenciados pelas comunidades de adeptos. Portanto, a
paisagem fornece os elementos da realização das práticas religiosas
assim como expressa as marcas da dinâmica que permite entendêla nos seus símbolos como representação das intencionalidades da
religião. A paisagem religiosa se apresenta além da materialidade
imediata dos elementos historicamente produzidos pelas religiões,
remetendo a representações religiosas cujos significados emergem a
partir das tradições e dos textos sagrados. Nesse contexto, os elementos
da paisagem religiosa formam redes religiosas fragmentadas e

1870

Figura 01 – Foto da Serra e Santuário da Piedade, em Caeté – MG
Fonte:http://4.bp.blogspot.com/-ekZFHq6q5bc/VpvchJZ0lpI/AAAAAAAADls/8SLvq3bWGdk/s1600/
serra%2Bda%2Bpeidade%2Barquidiocese%2Bde%2Bbh.jpg

OS MIRANTES E A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM
CITADINA
Numa atividade educativa ou turística de leitura da paisagem, o ponto de partida
é a observação pelos sentidos. Assim é a observação subjetiva de cada um que
comporta existencialmente e culturalmente o registro e a descrição dos aconteci-
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mentos visualizados. A paisagem define-se por bordas, cores, formas, interstícios,

Neste contexto, o mirante é o local onde a paisagem se exprime em sua essência

superfícies, etc... O mundo inicialmente desconhecido das coisas, dos objetos e

e completude. O alinhamento montanhoso da Serra do Curral, que transcorre nat-

dos lugares, ganha conotações mais úteis e significativas e um aspecto mais famil-

uralmente a cidade de Leste à Sudoeste é um cenário natural bastante ameaça-

iar. Mas como identificar os múltiplos aspectos e elementos da paisagem (Quadro

do pela expansão da capital. Nesta região ficam localizados vários mirantes[2], de

I), no meio de tanta informação visualizada, de imediato pelos sentidos aguçados.

onde se obtêm uma vista privilegiada da cidade e de suas nuances urbanas. Os

Machado (2012, p. 44-45) propõe as seguintes abordagens:

mais conhecidos são o das Mangabeiras e o da Mata, ambos dentro dos limites do
Parque das Mangabeiras. Já no Parque Serra do Curral, existem mais onze miran-

Quadro I – Conceitos de percepção da paisagem

Paisagem Coisa
Comum
Paisagem
Ecológica

composta por elementos consideráveis e importantes do
cotidiano.
elementos ecológicos em interação.

Paisagem Emotiva

vinculada a lembranças, à infância e emoções positivas
(topofilia).
possui qualidade panorâmica, beleza.

Paisagem Estética
Paisagem Habitat

tes que permitem também percepções sobre diferentes áreas da região metropolitana. Num mirante, a percepção da paisagem se aguça e se transforma em análise
e interpretação de como se dá a articulação entre elementos bióticos, abióticos e
antrópicos. Na percepção da paisagem, aspectos diferentes captados pela visão
se formatam e se consolidam como pontos específicos propondo reflexões, encantos e às vezes até desapontamentos. Várias são as palavras e sinônimos associados com o mirante (Quadro II): anfiteatro, arena, aspecto, belveder, belvedere,
belver, campo de visão, cena, cenário, eirado, mirada, miradoiro, mirador, mira-

Paisagem Histórica

território utilizado como ocupacional, ou seja, moradia do
homem.
registra ocorrências diversas do passado.

Paisagem Lazer

divertimento, o convívio com os familiares e os amigos.

Paisagem Lugar

familiar e cotidiana, por isso repleta de significados afetivos.

Paisagem Medo

desperta sentimentos negativos (topofobia).

Paisagem
Natureza
Paisagem
Problema

coloca-se em destaque seus elementos físicos.

Paisagem Riqueza

a ela atribui-se um valor econômico.

Paisagem Rural

destaca as atividades desenvolvidas pelo homem camponês no
tempo e no espaço.
com animais e vegetais, onde se exalta a vida (biofilia).

Os mirantes são locais de grande importância na composição do cenário urbano. É
bastante eficiente para o uso do lugar por meio da contemplação, que permite a observação
da metamorfose da paisagem através dos tempos e também pode sinalizar a paisagem a
partir dos elementos do projeto aglutinador, tornando o próprio desenho do mirante uma
referência visual do lugar e gerando outros significados para os aspectos visuais e aos
sentidos e sensações das relações culturais

construída pelo homem citadino e elementos da cidade grande.

[3]

Paisagem
Selvagem
Paisagem Urbana

erosão, enchente, poluição, congestionamento, desmatamento,
entre outros.

Adaptado de Machado (2012, p. 44-45)

1872

douro, miramar, observatório, olhadela, olhar, paisagem, panorama, perspectiva,
quadro, teatro, terraço, visão, visiva, vista, visualidade[3]. Para Andrade e Garrocini
(2013, p. 49)
Na sociedade atual podemos notar que existe uma evolução na busca
de integração dos ambientes edificados com os naturais, consequência
da reflexão sobre a relação do homem com a natureza são crescentes
os estudos sobre ecologia e economia sustentável. fazendo com que o

[2]

Disponível em: <https://dicionariocriativo.com.br/analogico/mirante/substantivo/
vis%C3%A3o>. Acesso em: 23/12/2017

1873

27 — 28

SIMPÓSIO

ABR

CIENTÍFICO

olhar contemporâneo se volte à valorização o estudo da paisagem e
a integração dos espaços construídos com a natureza. A partir destes
estudos observamos que para boas soluções que respeitem as reservas
naturais e tenham um planejamento baseado em uma economia
sustentável e’ necessário buscar a harmonia da integração entre os
aspectos ambientais, funcionais, culturais e perceptivos

Quadro II – relação dos mirantes da capital mineira

Mirante

Localização

31 de Março
Acaba Mundo

Anel Rodoviário com BR 040 – Trevo
Califórnia
Rua Monte Azul, Sion

Lagoa Seca

Alto do Morro da Lagoa Seca, Belvedere

Sem Proteção Legal

Altavila
Baleia

Alameda Senador Milton Campos, Vila da
Serra
Rua Nestor Machado Coelho

Empreendimento
privado
Definida como ADE

Belvedere

Avenida José Maria Alkimim

Definida como ADE

Buritis

Rua Amilcar Viana Martins

Sem Proteção Legal

Cachoeirinha

Rua Dom Lourenço de Almeida, Nova
Cachoeirinha
Via Geraldo Dias, Solar

Sem Proteção Legal

Capitão
Eduardo
Castanheiras

Rua das Almas

Definida como ADE

Rua Catarina de Freitas

Sem Proteção Legal

Colibris

Avenida Celso Porfírio Machado

Sem Proteção Legal

Comiteco

Rua Alcides Pereira Lima– bairro Comiteco

Definida como ADE

Caixa d’água

Rua Ministro Villa Boas – bairro Comiteco

Definida como ADE

Country Club

Avenida Country Club de Belo Horizonte

Sem Proteção Legal

Parque Sol

Rua Queluzita

Sem Proteção Legal

Copasa

1874

Ações do Poder
Público
Sem Proteção Legal
Sem Proteção Legal

Sem Proteção Legal
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Engenho

Engenho Nogueira

Definida como ADE

Fátima

Rua Mangabeiras da Serra

Sem Proteção Legal

Fernão Dias

Rua Neide

Definida como ADE

Floresta

Rua Sapucaí

Sem Proteção Legal

Izidora

Granja Werneck

Definida como ADE

Lagoinha

Túnel da

Sem Proteção Legal

Lindéia

Praça Agapantos

Sem Proteção Legal

Luxemburgo

Rua Gentios

Sem Proteção Legal

Mangabeiras

Rua Pedro Jose Pardo

Definida como ADE

Cruzeirinho

Rua do Mirante, Mariano de Abreu

Definida como ADE

Mata

Parte de UC

Milionários

Alamedas internas do Parque das
Mangabeiras
Praça do Cristo Redentor

Nogueira

Engenho Nogueira

Definida como ADE

Novo Sion

Rua Xingú, Alto Santa Lúcia

Sem Proteção Legal

Palmares

Praça Lúcia Coimbra

Definida como ADE

Paulo Sexto

Rua Arthur de Castro Cunha

Definida como ADE

Pico BH

Estrada ao final da Rua Mangabeiras da
Serra
Praça da Rua Andorinha, s/nº - Vila Alpina

Tombado
Parte de UC

Praça do Papa

Estrada dos Sertões, Parque Estadual da
Serra do Rola Moça
Praça Israel Pinheiro

Raja Gabaglia

Rua Radiante

Protegido como
praça
Sem Proteção Legal

Serra do Curral

Praça Estado de Israel – dentro do Parque

Parte de UC

Serra Verde

Nova York

Definida como ADE

Pilar
Planeta

Definida como ADE

Sem Proteção Legal
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Três Pedras
Zero

Estrada dos Sertões, Parque Estadual da
Serra do Rola Moça
Rua Thales Assis das Chagas
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A lei municipal n° 1.529, de 05/09/1968 autorizou a construção de um Mirante
como motivação turística, através de concorrência pública para a construção e exploração, por dez anos. O Mirante, objeto desta lei, atenderia à estética e conforto
para os turistas, inclusive prevendo a existência de restaurante. O então Prefeito
de Belo Horizonte, Luiz de Sousa Lima escolheria local adequado, realizaria acor-

rizar o potencial educativo e turístico do mirante, o poder público deve inserir sua

/
BRASIL

conhecimentos. A outra parte é ocupada pelas informações adquiridas
de maneira indireta, transmitidas por pessoas, escola, livros, meios de
comunicação, palavras escritas e verbais. A experiência, então, pode ser
direta e indireta. Experienciar significa aprender: um morador antigo
conhece melhor sua cidade do que um mais novo, um chofer de táxi
aprende a andar nela, um geógrafo a estuda e a conhece mesmo que
nunca tenha estado lá. Estas são formas de experienciar (vivenciar),
de aprender. A paisagem, então, tem que ser observada e a visão
representa parte fundamental desse processo. É assim que o homem se
integra na paisagem. Como ocorre isso?

Sem Proteção Legal

obra, a Prefeitura assumiria a responsabilidade da iniciativa. Assim mais que valo-

/

2018

Parte de UC

dos com municípios vizinhos se necessários. E se não houvesse licitantes para a

BELO HORIZONTE

MORROS, MONTANHAS E TRADIÇÕES RELIGIOSAS

existência no planejamento da cidade com vista à sua preservação apropriação e

Os morros, colinas, serras e montanhas são considerados sagrados em muitas

aproveitamento. Neste contexto, o mirante consolida-se como local ideal para a

tradições religiosas. Os deuses gregos residiam no Monte Olímpio e Jesus sempre

leitura e interpretação de paisagens. Escritos de Machado (2012, p. 42) afirmam

subia elevações para retiro e orações. Muitos templos, mosteiros e monastérios

que:

localizam-se em altas altitudes. Essa prática relaciona-se com a criação de outro
tempo-espaço no qual o silêncio e a paisagem são instrumento para se invocar a
De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
(HOLANDA FERREIRA, 1986, p. 1247), paisagem é o espaço de terreno
que se abrange em um lance de vista. A paisagem é, então, o aspecto
visível do espaço e é sempre definida de onde é observada, de onde
está o observador. Portanto, como condição para sua existência,
ela envolve uma atividade de quem a observa. Isto significa que a
paisagem é o cenário de nossas experiências cotidianas, uma vez que
nos encontramos envolvidos pela paisagem, fazemos parte dela. A
paisagem muda à medida que nos locomovemos nela. Através de seus
componentes físicos e humanos, a paisagem oferece informações ao
observador que as recebe por meio dos deslocamentos que realiza e
de seus órgãos sensoriais (visão, audição, olfato, tato, paladar). Essas
informações são captadas, organizadas ativamente e trabalhadas
no cérebro que lhes atribui significados diversos. Embora tenhamos
todos os órgãos receptores sensoriais, recebemos as informações
principalmente através da visão, auxiliada, é claro, pelos outros
sentidos. Os acontecimentos que nos chegam diretamente, por meio
dos sentidos, ocupam apenas uma parte do nosso repertório de

1876

presença de Divindades. Assim há vários exemplos, desses lugares como referência espiritual, como o Monte Fuji Yama[4], no Japão (figura 02), o Himalaia e a Serra
da Piedade, em Caeté, Minas Gerais. O Santuário Bom Jesus Matozinhos de Congonhas foi construído no alto de uma colina, e a Igreja de Nossa Senhora das Dores,
localiza-se no alto de um morro na Vila Deputado Augusto Clementino, no Serro.

O Monte Fuji é considerado sagrado pelos japoneses desde os tempos
antigos pelos budistas, que acreditam que a montanha é a porta de entrada
para um novo mundo, juntamente com o Monte Tate e Monte Haku, que formam
as “Três Montanhas Sagradas” do Japão. Fonte: http://www.japaoemfoco.com/
curiosidades-sobre-o-monte-fuji/
[4]

1877
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II – Arquivar, catalogar matéria jornalísticas, fotográficas, audiovisuais e
demais documentos relativos às doutrinas religiosas.
III – Organizar símbolos, textos religiosos e indumentárias para
exposição permanente e estudo das religiões.
O executivo constituirá o Conselho Ecumênico do Parque com a
participação das várias entidades religiosas e filosóficas, Fundação
Municipal de Parques e Jardins e Fundação Municipal de Cultura.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2009
Adriano ventura – Vereador – PT

Figura 02 – Monte Fuji, Japão
Fonte: http://www.japaoemfoco.com/curiosidades-sobre-o-monte-fuji/

Assim as serras e montanhas se consagram como espaços de ecumenismo e
espiritualidade, onde se manifestaram variadas formas de experienciar o Sagrado e a Religião. A Constituição Federal, no artigo: 5° VI, estipula ser inviolável
a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as
suas liturgias. Neste caso, a paisagem, por sua vez adquire status de sagrada ou
religiosa pelos resquícios culturais de sua apropriação, enquanto prática espiritual, independente do credo ou orientação religiosa. Em Belo Horizonte, o projeto de lei nº 405/2009[5] propôs junto à Câmara Municipal a criação do Parque
Ecológico, Ecumênico e Filosófico – Fé, Paz e Tolerância Dom Helder Câmara:
A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Público autorizado a criar o PARQUE ECOLÓGICO,
ECUMÊNICO E FILOSÓFICO – FÉ, PAZ E TOLERÂNCIA.
Art. 2º - compete ao Parque:
I – Promover encontros, seminários e debates com o objetivo de
disseminar a cultura da paz, da tolerância, da fraternidade, da
solidariedade entre as religiões e os cidadãos.
[5]
1878

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=997251

ECUMENISMO E RELIGIOSIDADE NO MIRANTE DOS
PALMARES
Situado na região nordeste, o bairro Palmares abriga um espaço para se contemplar uma linda paisagem da cidade, o Mirante Palmares, também conhecido popularmente como Monte das Orações, frequentado por muitas pessoas de diversas
religiões. O lugar ainda sem infraestrutura básica para visitação e permanência,
pode no futuro transformar-se num mirante oficial da capital mineira, sendo uma
possível continuação do Parque Ecológico Renato Azeredo. Pela alvorada, é corriqueiro ver indivíduos de várias regiões adjacentes orando, meditando ou, apreciando o nascer do sol. Trata-se de um morro com terra descoberta resultado da
compactação do solo pelos muitos visitantes e, proporciona uma bela vista de 360
graus da urbe. Machado )2012, p. 43) questiona que:
Vivemos em um mundo visual, assim tanto o contato direto (sentidos)
com a paisagem, como o indireto (informações) informam o observador.
A primeira noção que transmitem refere-se à sua identidade, pois
lhe diz onde está. A leitura da paisagem requer exercício ativo, pois
exige observação, exploração e descrição por parte do observador. As
atividades perceptivas realizam-se em um continuum entre a percepção
e a inteligência, permitindo ao homem desenvolver na paisagem
operações como: observação, identificação exploração, compreensão,
seleção, transposição, descentração, entre outras. A atividade perceptiva
aumenta com a idade em número e em qualidade, e é considerada em
1879

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

termos de trocas entre o observador e a paisagem. Esta troca tem dois
aspectos importantes a serem considerados: o cognitivo e o afetivo.
À medida que conhecemos a paisagem (cognitivo), desenvolvemos
sentimentos em relação a ela (afetivo). É assim que o homem experiencia
(vivencia) e compreende o mundo. A paisagem é, então, vivida como um
prolongamento do próprio corpo e, por meio de conquistas sensóriomotoras, podemos nos movimentar e realizar nossas atividades ao
longo de toda a nossa vida. Uma paisagem vivida não envolve apenas
a topografia, os rios, o clima e a vegetação, os eixos de circulação e os
meios de transporte e produção econômica, o contexto social, histórico
e cultural, mas também, e igualmente, a experiência diária de pessoas
que têm vontades, necessidades, emoções e sentimentos, afetividade.
Elas não são meros objetos espaciais, são seres humanos que sentem,
valorizam, percebem, gostam e desgostam. É assim que as pessoas
interagem com as paisagens cotidianas, descobrindo nelas e atribuindo
a elas os mais diversos significados. Suas respostas não são apenas
cognitivas, mas vêm carregadas, principalmente, de muita afetividade.
É o morador quem percebe e vivencia as paisagens, atribuindo a elas
significados e valores.
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O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica denominada Parque Ecológico Renato Azeredo a área
verde delimitada pelas ruas Berilo, Professor Antônio Márcio, Professor
Tabajara Pedroso, Nicolina Pacheco, Manoel Venâncio Martins,
Antônio Peregrino Nascimento e Pastor Achilles Barbosa, no Bairro dos
Palmares, nesta Capital.
Art. 2° - O Executivo providenciará a colocação de placas indicativas.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Belo Horizonte, 24 de novembro de 1992
Eduardo Brandão de Azeredo, Prefeito de Belo Horizonte.

Vizinho ao mirante está o Parque Ecológico Renato Azeredo (Figura 03), implantado pela Prefeitura Municipal em 1996, com uma área aproximada de 92.700
metros quadrados, com vegetação, remanescente de Cerrado e Mata Atlântica. Esse espaço verdejante remanescente do parcelamento de solo do bairro Maria Virginia que deu origem ao Bairro Palmares. Composto por árvores,
como aroeira, angico rajado, caviúna, goiaba brava, ipê, jacarandá e mutamba,
nessa área verde, que se contrapõe à agitação dos veículos e à correria do dia
a dia, é possível perceber aves comuns ao meio urbano, como joão-de-barro,
pássaro-preto pombo, e rolinha. Como opções de lazer, o parque com portar-

Figura 03 – áreas do mirante e do parque pressionadas pelo tecido urbano do bairro Palmares.
Fonte Google Earth (2018)

ia principal na Av. José Cleto, entre os números 152 e 300, oferece espaços de
convivência, mirantes, pista de caminhada e quadra poliesportiva. Sua criação

O parque é legalmente considerado como ZPAM, porém a área do mirante sep-

se deu com o advento da lei municipal n º 6.271, de 24 de novembro de 1992

arada do mesmo pela Praça Lúcia Coimbra e pela Rua Professor Antônio Márcio,

Dá o nome de Parque Ecológico Renato Azeredo a uma área verde no
Bairro dos Palmares.
1880

alterna faixas de ZP-1 e ZAP, estando, portanto sujeita à ocupação residencial,
muito forte neste bairro. O mesmo é extremamente procurado pelo seu padrão
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ocupacional, qualidade de vida e demais condições socioeconômicas. A intenção
da prefeitura é a implantação do Mirante Palmares, dentro de uma política público-privada que está sendo chamada de ADE Mirantes[6]. O Estado de Minas (2014,
on line) registra que:
LEI N° 9.506, DE 24 DE JANEIRO DE 2008
Institui a Área de Diretrizes Especiais - ADE - Mirante, autoriza o Município a outorgar
concessão de uso do imóvel que menciona e dá outras providências.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a Área de Diretrizes Especiais - ADE - Mirante, com o objetivo de
incentivar os usos que garantam o incremento das atividades turísticas, culturais, de
entretenimento e lazer, e a conseqüente sustentabilidade ambiental da área e de seu entorno,
em consonância com os objetivos previstos no inciso III do art. 75 da Lei nº 7.165, de 27 de
agosto de 1996.
Art. 2º - A ADE Mirante compreende o lote 1 do quarteirão 37 do Bairro das Mangabeiras,
conforme CP 209-002-M.
Art. 3º - A implantação de edificação na ADE Mirante deverá atender:
I - quanto à ocupação, aos parâmetros urbanísticos definidos para Zona de Preservação
Ambiental - ZPAM -, zoneamento original da área, de acordo com a Lei nº 7.166, de 27 de
agosto de 1996;
II - quanto ao uso, à permissão para instalação de atividades comerciais e de serviços
relacionados com o uso cultural, de entretenimento, lazer e alimentação, independentemente
da classificação viária da via de acesso;
III - às diretrizes para elaboração de projeto e posterior aprovação do Conselho Deliberativo
do Patrimônio Cultural do Município.
Art. 4º - Para viabilizar o objetivo previsto no art. 1º desta Lei, nos termos do art. 38 da Lei
Orgânica do Município, fica o Executivo autorizado a outorgar concessão de uso, mediante
procedimento licitatório, de parte do lote 1 do quarteirão 37 do Bairro das Mangabeiras, tendo
por objeto a construção e a exploração de um restaurante, destinado a incentivar a cultura, o
entretenimento e o lazer na região, por conta e risco do concessionário.
§ 1º - A concessão de que trata o caput deste artigo será onerosa para o concessionário,
mediante pagamento de valor de outorga inicial ou periódica, conforme vier a ser definido
no edital de licitação e no contrato a ser firmado, cabendo ao concessionário todos os
investimentos necessários à execução da obra e à conservação, administração e exploração
do empreendimento.
§ 2º - Caberá ao concessionário, para remuneração e amortização de seu investimento, a
[6]
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Aos pés da Serra do Curral e a 850 metros acima do nível do mar, Belo
Horizonte vai ganhar pela primeira vez proteção para mirantes que
inspiraram o seu nome e que tiram o fôlego de moradores e visitantes:
a vista panorâmica. Está em gestação na Secretaria Municipal Adjunta
de Planejamento Urbano (Smapu) proposta para a criação de áreas
de diretrizes especiais (ADEs) Mirantes, que, por suas características
específicas, demandariam regras diferentes do restante da capital.
Foram identificadas 16 áreas que passariam a ter restrições de
construção para garantir a preservação da paisagem. A proposta
será apresentada no mês que vem na 4ª Conferência Municipal de
Política Urbana, quando representantes dos setores popular, técnico
e empresarial discutirão alterações em duas das mais importantes
legislações da cidade, o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo. A equipe técnica da secretaria mapeou pontos
de onde, apesar do crescimento urbano, ainda é possível contemplar
uma vista panorâmica. Com a implantação das ADEs Mirantes, a ideia
é restringir construções, além de limitar a altura das edificações do
entorno. “Em alguns locais, temos uma vista em 360 graus da cidade. A
orientação é garantir essa paisagem”, ressalta a gerente de informação
e monitoramento da Smapu, Gisella Lobato.
A Lei municipal nº 7.166 datada de 27 de Agosto de 1996 estabeleceu normas e
condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município de
Belo Horizonte criando várias Áreas de Diretrizes Especiais – ADE, algumas declaradas oficialmente enquanto de Interesse Ambiental, zoneamentos específicos e
áreas de diretrizes especiais. A ADE prevista em lei incentivava a potencialização

exploração comercial do empreendimento descrito no caput deste artigo.
§ 3º - O prazo e as demais condições da concessão serão fixados no edital de licitação
respectivo.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2008
Fernando Damata Pimentel, Prefeito de Belo Horizonte
(Originária do Projeto de Lei n° 1.532/07, de autoria do Executivo)
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e preservação dos mirantes enquanto marcos simbólicos, patrimônio cultural e

municipal. A São Gabriel divide-se em duas estações: leste, metropolitano e oeste,

espaços públicos que fazem parte da história e da identidade local (Figura 04).

municipal. Os corredores locais também são o eixo de destino de ônibus provenientes de Ribeirão das Neves, Justinópolis e Santa Luzia.
Quadro III – Estações componentes do Sistema municipal e metropolitano de BRT
– MOVE

Endereço da Estação de Transferência no respectivo
corredor de BRT
BRT PEDRO I/ ANTÔNIO CARLOS
Candelária

Bairro

Cenáculo

Rua Padre Pedro Pinto, esquina com Rua Antônio Venda Nova
Rodrigues Fróes
Av. Vilarinho, nº 2800 (P1) e Av. Vilarinho, nº 2804 (P2) Venda Nova

Capri

Av. Vilarinho, nº 2.171

Minas Caixa

Quadras

Av. Vilarinho, em frente às Quadras da Vilarinho

Minas Caixa

UPA

Av. Vilarinho, próximo à Unidade de Pronto Atendimento Minas Caixa

Vilarinho

Av. Vilarinho, altura da Estação de Trem do Vilarinho

Laranjeiras

Vila Clóris

Fonte: http://imgsapp.impresso.em.com.br/app/da_

Planalto

Av. Dom Pedro I, esquina com Avenida Cristiano Vila Clóris
Guimarães
Avenida Dom Pedro I, nº 2.880
Planalto

capas_134132081523/2015/06/02/1115/20150601230729615530i.jpg

Lareira

Avenida Dom Pedro I, nº 2.140

A IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE COMO MECANISMO DE
COMPENSAÇÃO PELO BRT

Nado

São
Batista
Avenida Dom Pedro I, altura do Parque Lagoa do Nado Itapoá

Montese

Avenida Dom Pedro I, esquina com Rua Montese

Itapoá

Avenida Dom Pedro I, esquina com Rua Monte Castelo Itapoá

A implantação da Cidade de Minas no distrito de Venda Nova, aumentou a circu-

Portugal

Avenida Dom Pedro I, esquina com a Avenida Portugal

parte das árvores no canteiro central. Esta avenida, também conhecida como

Pampulha

Linha Verde é o ponto de conexão do BRT (Quadro III) das estações São Gabriel e

Jaraguá

Avenida Dom Pedro I, esquina com Avenida Santa São Luiz
Rosa
Avenida Antônio Carlos, altura do Trevo de acesso ao São Luiz
Mineirão
Avenida Antônio Carlos, altura do Campus da UFMG
Pampulha

Figura 04 – Pessoa em atividade religiosa no Monte das Orações.

lação de automóveis no Corredor Cristiano Machado, que alargado perdeu grande

Vilarinho, ambas mistas com operação de estação municipal e terminal metropolitano. A Vilarinho desmembra-se em dois terminais: norte, metropolitano e sul,

1884

UFMG

João

Itapoá
Pampulha

1885

27 — 28

SIMPÓSIO

ABR

CIENTÍFICO

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Liberdade

Avenida Antônio Carlos, nº 6.290

Liberdade

Pirajá

Avenida Cristiano Machado, altura do Minas Shopping São Paulo

Brejinho

Avenida Antônio Carlos, altura do Colégio Militar

São Francisco

Suzana

Avenida Cristiano Machado, nº 5.600

Indaiá

Avenida Antônio Carlos, nº 3.730

São Francisco

Humaitá

Avenida Antônio Carlos, nº 3.640

Santa Cruz

Riachuelo
Aparecida

Avenida Antônio Carlos, esquina com Avenida Américo Santa Cruz
Vespúcio
Avenida Antônio Carlos, nº 2.650
Aparecida

Operários

Avenida Antônio Carlos, esquina com Rua dos Operários Aparecida

IAPI

Avenida Antônio Carlos, altura do Hospital Belo Cachoeirinha
Horizonte
Avenida Antônio Carlos, altura do Conjunto IAPI
São Cristóvão

São Gabriel

Observações: 1) as toponímias em negritos correspondem ao nome oficial das estações. 2)
as estações são compostas por duas a quatro plataformas de embarque, desembarque ou
transferência física que atendem ao sistema municipal (cor verde limão) e metropolitano (cor
verde oliva). 3) a Estação Pampulha e Venda Nova não atendem ao sistema metropolitano.
Fonte: adaptado de Move (on line, 2017)

Antes da Metrobel15 e do Probus[7], datado de 1982, os primeiros bairros tinham
linhas diretas para a área central, chamadas de radiais. A partir de 1982, o sistema
foi reorganizado numa escala metropolitana e as linhas se subdividiam em três
tipologias: circulares regionais, bairro/bairro via centro e bairro/centro via Antônio

SENAI

Avenida Antônio Carlos, altura do Hospital Odilon Lagoinha
Behrens
Avenida Antônio Carlos, em frente ao Colégio SENAI
Lagoinha

Carijós

Avenida Paraná, esquina com Rua Carijós

Centro

Venda Nova e Lagoinha via Corredor exclusivo na Cristiano Machado. Os terminais

Avenida Paraná, esquina com Tupinambás

Centro

e o trólebus não foram implantados e a frota foi vendida para uma empresa na

Diamantina

BRT CRISTIANO MACHADO
Guaicurus
Oiapoque

Avenida Santos Dumont, esquina com Rua Rio de Centro
Janeiro
Avenida Santos Dumont, esquina com Rua São Paulo Centro

Ipiranga
União

Avenida Cristiano Machado, nº 2.842

Palmares

Avenida Cristiano Machado, altura do Hotel Ouro Minas Palmares

Concórdia
Graça

idade de retorno dos trólebus, com a criação da linha 5555[8] ligando os terminais

Cidade de Rosário na Argentina. A Metrobel foi extinta e em seu lugar entrou a
Transmetro[9] e algumas linhas foram municipalizadas com advento da BHTrans a

Av. Cristiano Machado, esquina com Avenida Silviano S a g r a d a
Brandão
Família
Avenida Cristiano Machado, nº 1.240
S a g r a d a
Família
Avenida Cristiano Machado, altura da Igreja São Judas S a g r a d a
Tadeu
Família
Avenida Cristiano Machado, altura da Feira dos Cidade Nova
Produtores
Avenida Cristiano Machado, nº 2.320
Cidade Nova

Jacuí

Carlos ou Cristiano Machado. Entre os anos de 1980 e 1990 estudou-se a possibil-

União

Programa de Organização do Transporte Público por Ônibus (Probus).
Fonte: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.
php?iCodigo=41783&codUsuario=0
[7]

Muito antes de se falar em BRT, outra aposta de transporte rápido e eficiente
foi apresentada pela Prefeitura de Belo Horizonte na década de 1980: o retorno dos
trólebus. Amplos, os ônibus de três portas movidos por eletricidade trafegariam por
uma faixa exclusiva da Avenida Cristiano Machado. A pista, que perdura até hoje,
foi criada com essa função. Mas o projeto da linha 5555 (Terminal Venda Nova/
Terminal Lagoinha) não foi levado adiante. Os trólebus ficaram anos parados e
posteriormente foram vendidos para uma empresa de Rosário, na Argentina. Um
clássico exemplo de desperdício de dinheiro público. https://www.em.com.br/app/
noticia/gerais/2012/07/17/interna_gerais,306396/onibus-executivos-estao-parados-nasgaragens-da-capital.shtml
[8]

[9]
1886
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partir de 1993[10]. A área adjacente à estação Venda Nova foi densamente urban-

biental pelos impactos das estações, dimensionadas por bacias. Desconhece se

izada após a inauguração desta a partir dos anos 2000, que por sua vez pôs fim às

houve alguma condicionante voltada à reposição da cobertura vegetal levando-se

linhas diretas entre os bairros citados e o hipercentro. Em 2014 entra em operação

em conta a impermeabilização e supressão de árvores. Após brevemente apurar

o Sistema MOVE com significativos impactos socioambientais.

sua situação legal, aspectos atuais e usos sociais sugere-se sua preservação seja

ENCAMINHAMENTOS FINAIS

imediatamente regulamentada, independentemente de pública ou privada, como
possível compensação pela instalação das estações de ônibus do MOVE.

Assim o presente estudo analisa, o Mirante Palmares a última área verde da Nordeste, no Corredor Cristiano Machado, destacando-a como restante deste processo
de urbanização. Diferente dos demais por não se inserir na região centro-sul da
cidade, ou seja, não se localizar no âmbito da Serra do Curral, onde está a maioria dos mirantes. Não há noticias ou registros dos termos de compensação am-

foi criada pela Lei Estadual n° 9.527, de 29 de dezembro de 1987, sucessora da METROBEL na
prestação dos mencionados serviços (paragrafo único do art. 1º do decreto municipal nª 7.637 de
07 de julho de 1993).
Art. 32 - Fica extinta a autarquia Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO -, criada pela Lei nº
9.527, de 29 de dezembro de 1987.
§ 1º - Fica transferida para o DER-MG a competência para implantar, administrar e operar,
diretamente ou por contratação de terceiros, os serviços de interesse comum dos municípios
integrantes da região metropolitana relativos a transportes e sistema viário, cabendo-lhe ainda
exercer as atividades previstas no art. 23 da Lei nº 9.527, de 29 de dezembro de 1987, observado o
disposto nos §§ 1º e 2º do seu art. 29 e na Lei Complementar nº 26, de 14 de janeiro de 1993.
§ 2º - O DER-MG é sucessor, para todos os efeitos legais, da TRANSMETRO, até mesmo para os
decorrentes de relações trabalhistas, bem como de suas ações administrativas, operacionais
e de planejamento. (lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994 MG de 22/01/1994 Reorganiza
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG e dá outras
providências).
[10]

Decreto municipal nª 7.637 de 07 de julho de 1993. Art. 2° - A Empresa de Transporte e

Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, criada pela Lei Municipal n° 5.953, de 31 de julho de
1991, em face de sua finalidade, passa, a partir de 16 de julho de 1993, a planejar, organizar,
dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos a
transporte coletivo de passageiros, tráfego e trânsito de competência do Município de Belo
Horizonte.
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RESUMO
O presente trabalho destina-se a pesquisar o Instituto Inhotim, centro de arte
contemporânea e jardim botânico, um destino turístico onde ambiente e arte se
completam em perfeita harmonia. O complexo está situado ao norte da cidade de
Brumadinho a cerca de 60 km de Belo Horizonte (MG) e ocupa uma área de 110
hectares de visitação. O estudo analisa a importância do parque natural como
atrativo turístico da RMBH evidenciando o potencial econômico do mesmo na
localidade em que se insere, discute a importância das galerias para a educação
sensorial e como meio de inclusão ao turismo e realiza diagnóstico turístico de
identificação do público alvo propondo possíveis melhorias para maior divulgação
das atividades. Fundamenta-se teoricamente nas concepções de arte contemporânea,
uma tarefa complexa e que objetiva colher horizontes, investigar perspectivas,
identificar possibilidades. Evidencia o contexto do parque ambiental, local de
beleza incrivelmente rara, como um espaço cheio de surpresas sensoriais e de
suma importância metropolitana ao oportunizar a preservação da ecologia local,
a pesquisa botânica e a educação ambiental. Evidencia também os monumentos
artísticos expostos como potenciais não somente para a questão cultural, mas,
sobretudo, para a educativa.

ANDRADE, VAGNER L. DE (1); REGO, ROSSANA A. M. DO (2)
Palavras-Chave: Ecologia, Arte Contemporânea, Museu.

1892

1893

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho concebido na área temática do II Seminário Científico do ICOMOS[1] Brasil dentro do Subtema Quatro versa sobre a educação para o patrimônio, a partir dos cenários do Museu Inhotim. Imagine uma majestosa e ampla área
de vegetação, com elementos paisagísticos impressionantes. No meio da extensa área verde, impactantes esculturas de arte aparecem e, ambos se fundem de
uma forma mágica. Um lugar de paisagens belíssimas onde a arte e a natureza
convivem em perfeita harmonia. Assim é o Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico de Inhotim, localizado em Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte
(MG), um lugar onde a paisagem local tece múltiplos e complexos diálogos entre
arte e natureza. O Instituto foi idealizado por Bernardo Paz[2] que com o tempo
transformou sua coleção privada em um dos mais importantes acervos de arte
contemporânea do Brasil e do mundo. Inhotim é um lugar ímpar em constante
transformação e resignificação, onde a arte convive em relação única com a ecologia. Em meio à extraordinária coleção de obras artísticas contemporâneas, muitas
se destacam pela utilização do aço, além de várias outras feitas com os mais variados materiais, em sua maioria de realização complexa. Usando a natureza como
parte do arranjo museológico, alamedas, jardins e lagos funcionam como espaços
permanentes das instalações de arte criando agradáveis cenários de visitação e
percepção cultural/paisagístico. O Instituto Inhotim ocupando uma área de 145
hectares de áreas naturais e jardins, alguns projetados pelo paisagista Roberto
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staca-se pelo seu acervo artístico contemporâneo de relevância internacional (INHOTIM, 2014) com espaços expositivos divididos em 11 galerias, com dezenas de
obras temporárias ou permanentes. Inovando além da convencional arquitetura
dos museus voltada à compartimentação e fechamento de obras e esculturas em
espaços confinados, o lugar reúne uma nova concepção pautada no modelo dos
parques urbanos. Inhotim, destino cada vez mais conhecido em todo o Brasil e no
mundo se transformou numa oportunidade de oferecer aos artistas, o sonho de
produzir e expor obras. A cada final de semana, um total de 1.500 a 2.000 pessoas
(BARBOSA, 2008) visitam os corredores ecológicos e culturais com diversas obras
de arte espalhadas pelos espetaculares jardins. Está categorizado pelo Travellers
Choice (SITE TRIPADVISOR, 2015) como um dos 25 melhores museus do mundo,
mais bem avaliados pelos usuários.
O que o maior museu brasileiro a céu aberto, Inhotim tem de tão especial que
atraí cada vez mais visitantes à cidade de Brumadinho? Em função do pouco da
história do Instituto Inhotim que foi até aqui exposta, o objetivo geral deste trabalho é analisar a demanda turística bem como o público alvo que visita Inhotim,
com ênfase na discussão sobre seu potencial educativo. O sucesso que o Instituto
faz entre seus visitantes, traz perguntas que deverão ser respondidas ao longo do
trabalho, cujos objetivos específicos mostrarão pontos positivos ou negativos com
relação à criação de Inhotim na cidade:
•

Analisar a importância do parque ambiental como atrativo turístico da RMBH

Burle Marx (COLISEU TURISMO, 2015) é considerado um dos mais importantes

evidenciando o potencial econômico do mesmo na localidade em que se in-

acervos de arte do Brasil (MONTEIRO, 2011) e o maior centro de arte ao ar livre

sere;

da América Latina (BRASIL, 2014). Inhotim conta ainda com uma extensa coleção
botânica de espécies tropicais raras e também espécies exóticas contribuindo

•

para o estudo e conhecimento da complexa área da Ecologia. Na área cultural de-

[1]

O ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e sua sede brasileira

encontra-se na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
[2]

Discutir as galerias de Inhotim e qual a importância delas para a educação
sensorial e como meio de inclusão ao turismo;

•

Realizar diagnóstico turístico de identificação do público alvo e propor melhorias para maior divulgação das atividades.

Segundo o Jornal estado de São Paulo (2012), Bernardo Paz é empresário, dono da

Mineração Itaminas com sede em Belo Horizonte e jazidas em Sarzedo.
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A importância deste estudo justifica-se com as perspectivas de crescimento de um
empreendimento de grande porte, o qual tem atraído diversos visitantes, brasileiros ou estrangeiros. Sua estrutura arquitetônica surpreende pela grandiosidade
das galerias de artes, rodeadas por um parque paisagístico de grande porte.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 – Breve histórico do Instituto Inhotim
O Instituto Inhotim, um centro de arte contemporânea e jardim botânico é um
destino único onde natureza e arte se completam em perfeita harmonia. Desde
seu surgimento, provocou nos moradores de Brumadinho uma expectativa de
uma nova empresa que surgia no local para oportunizar novas inserções no mercado de trabalho. Segundo Faria e Monte-Mór (2012, p. 16):
A implantação de um museu em um território desencadeou um processo
de diversificação econômica no município. Os resultados do modelo de
equilíbrio geral sinalizam para impactos positivos na economia regional
a partir da implantação do Instituto Inhotim em Brumadinho. Ainda
não podem ser traduzidos como desenvolvimento econômico, pois seria
necessária a existência de indicadores que comprovassem tal afirmação,
como dados de incremento de produtividade da economia, melhorias
na qualidade de vida das pessoas, na autonomia, diminuição da
pobreza. Com o pouco tempo de operação da instituição não foi possível
obter informações suficientes para medir mudanças sociais, porém
temos alguns indícios. Como observado por Plaza (2006[3]) o sucesso
de um equipamento cultural em incrementar a atividade econômica
depende de sua transformação em uma atração turística. Sem dúvida
Inhotim já alcançou esta designação e os benefícios econômicos de seu
funcionamento se estendem até Belo Horizonte e outras cidades de
Minas Gerais. Brumadinho retém uma pequena parcela dos recursos
gerados em seu território, reflexo de sua economia relativamente pouco
[3]
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diversificada, sua proximidade a Belo Horizonte, uma escassa oferta
turística que não incentiva a pernoite do turista e o faça ficar mais
tempo no território. Por outro lado, a proximidade a Belo Horizonte
amplia e fortalece as conexões metropolitanas.

De acordo com o SENAC (2015), o acervo de Inhotim surgiu em meados do anos
1980, numa área minerária em reabilitação com obras de artistas brasileiros e
internacionais expostas em galerias espalhadas por um grande parque. Tudo
começou em Brumadinho, umas das 34 cidades que compõe a Grande BH no estado de Minas Gerais, quando o pelo empresário mineiro e colecionador Bernardo
de Mello Paz, a partir da década de 1980, adquiriu algumas peças e quis expô-las
escolhendo à antiga fazenda do “Nhô Tim” como lugar. O complexo está situado
ao nordeste da cidade de Brumadinho (figura 01), próximo à divisa com São Joaquim de Bicas, a cerca de 60 km de Belo Horizonte (MG) e ocupa uma área de 110
hectares de visitação (INHOTIM, 2015).

PLAZA, Beatriz “The return on investiment of the Guggenheim Museum Bilbao”.In: International

Journal of Urban and Regional Research : vol 30.2 June 2006, p.452-67.
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Em 1984, Paz convidou o amigo paisagista, Roberto Burle Marx para projetar o
paisagismo dos jardins de uma propriedade adquirida por seu pai em Inhotim,
Brumadinho. Desde então, o projeto paisagístico cresceu e passou por várias modificações, com a contribuição de outros profissionais, como o paisagista mineiro
Luiz Carlos Orsini e o agrônomo Ângelo Márcio[5]. A partir do ano de 1998, inicia-se
um novo processo na propriedade particular quando Inhotim começa a ganhar
contornos museólogicos O Museu, por sua vez, é uma instituição permanente, sem
fins lucrativos, cujo espaço onde democraticamente todos podem ir, que recolhe, estuda e conserva os objetos apresentados em exposição permanente ou temporária, dada
as condições técnicas. O trabalho educativo, social, cultural e turístico desenvolvido
pelo Museu, permite a criação de uma identidade cultural, assumindo ao patrimônio
um significado especial, pois os objetos contam múltiplas e complexas histórias, revelando elementos do quotidiano das pessoas de outros tempos e espaços. O conceito
Fig. 01 - Município de Brumadinho, MG

de museu proposto pelo Conselho Internacional dos Museus – ICOM (2013) atrela-se

Fonte: http://www.ivt-rj.net/ivt/indice.aspx?pag=n&id=10538&cat=SUDESTE%20.%20Minas%20

à ideia de um espaço aberto ao público, destinado ao serviço da sociedade e do seu

Gerais&ws=0

Nascia assim um grande espaço cultural, um relevante conjunto de instalações e
obras de artistas brasileiros consagrados como os cariocas Cildo Meireles e Hélio
Oiticica[4] e o pernambucano Antônio José de Barros Carvalho e Mello Mourão,
conhecido como Tunga, e de personalidades famosas do cenário mundial, como
o norte-americano Matthew Barney e o argentino Victor Grippo (INHOTIM, 2015).
Ressalta-se, ainda, obras dos artistas Doris Salcedo, Doug Aitcken, Janet Cardiff &

desenvolvimento, com funções técnicas de adquirir, conservar, pesquisar, comunicar
e expor testemunhos materiais do homem e do seu ambiente pretérito. Em entrevista, Bernardo Paz fala como começou o projeto de Inhotim, “numa conversa com
Tunga, ele me falou: esquece o modernismo, porque a verdade está na arte contemporânea” (ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). Neste contexto surgem às primeiras edificações do espaço, destinadas a receber algumas obras contemporâneas.
Monteiro (2011, p. 145) averigua que:

George Miller, Matthew Barney, Rivane Neuenschwander e Valeska Soares. (REVIS-

Apesar das possíveis lacunas na coleção apontadas por alguns
críticos, Inhotim se tornou um dos mais importantes museus de
arte contemporânea do país. Seu colossal terreno, de mais de 2.100
hectares, compreende cerca de 500 obras de 100 artistas, entre
estrangeiros e brasileiros, todas produzidas a partir da década de 1960,

TA MUSEU, 2008). Encravados sob as serras verdejantes embrenhadas na Mata
Atlântica, estas peças fazem parte do acervo permanente de Inhotim.
[4]

Segundo a enciclopédia do Itaú Cultural (2015) “Hélio Oiticica é um artista cuja produção

se destaca pelo caráter experimental e inovador. Seus experimentos, que pressupõem uma
ativa participação do público, são, em grande parte, acompanhados de elaborações teóricas,
comumente com a presença de textos, comentários e poemas”.Fonte: http://enciclopedia.

[5]

itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica

(INHOTIM, 2015)
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Atual diretor ambiental, já trabalhou no sítio Burle Marx, no Rio de Janeiro, por seis anos.
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abrangendo diversos formatos e meios (escultura, instalação, pintura,
desenho, fotografia, filme e vídeo), nem todas em exibição. Entre os
representantes brasileiros, podemos destacar: Adriana Varejão, Nuno
Ramos, Hélio Oiticica, Waltercio Caldas, Artur Barrio, Miguel Rio Branco,
Ernesto Neto, Vik Muniz e Amilcar de Castro.
Em 2002, é fundado o Instituto Cultural Inhotim como uma instituição sem fins
econômicos ou lucrativos, destinada à conservação da natureza, à exposição e
produção de arte contemporânea e ao desenvolvimento de ações educativas e sociais (INHOTIM, 2015). Em 2005 iniciaram-se as visitas pré-agendadas com as escolas da região e alguns grupos específicos. A inauguração completa para a visitação
ocorreu em outubro de 2006, quando a instituição liberou a entrada em dias regulares e sem agendamento prévio (INHOTIM, 2015). Depois de sua inauguração,

27 — 28
ABR

e 2009, o governo do estado de Minas Gerais e governo federal reconhecem-no
como uma OSCIP[6] (FERNANDES, 2010) e em 2010, o Jardim Botânico Inhotim recebeu titulação oficial pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos (BARBOSA,
2008). No ano de 2011 criou-se o Programa Amigos de Inhotim, onde pessoas contribuem com os projetos socioeducativos e de sustentabilidade do parque. Entre
2012 e 2014, o Instituto Inhotim se consolidou com o desenvolvimento sustentável
do ser humano com um marco importante, o parque atingiu cerca de dois milhões
de visitantes desde sua abertura, em 2006. (INHOTIM, 2015). Nesta época, a área
recebe o credenciamento como RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
(ICMBio, 2014).

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a lei
no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispôs sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e deu outras
providências. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
[6]
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2.2 – A complexa conceituação de Arte
Contemporânea.
O que é arte contemporânea? Definir arte é uma tarefa complexa e talvez tenha
como principal objetivo colher horizontes, investigar perspectivas, identificar
possibilidades. Trata-se de construir e desconstruir limites econômicos culturais,
políticos, e sociais inerentes à expressão humana de determinada época. Ainda a
arte pode ser encontrada em tudo o que é concebido, entendido ou interpretado
como arte. Mas seria perder tempo questionando-a, entendo-a no seu tempo e
nos seu espaço, como fruto de um homem e de sua sociedade que se comunica
deixando seu legado às futuras gerações.

o instituto criou a Diretoria da Inclusão e Cidadania, com atenção voltada para o
desenvolvimento de toda a região do município de Brumadinho. Nos anos de 2008

BELO HORIZONTE

Tentar entender esta tipologia artístico-cultural a partir de diferentes
versões e teóricos não bem o objetivo deste trabalho, embora precise contextualizá-la no âmbito do Inhotim. Alguns autores caracterizam-na como a “Filha” do
desencanto e das tensões advindos do instável século XX. Arte contemporânea
compreende o conjunto de obras internacionalmente conhecidas desde o ano de
1960 até os dias de hoje, e surgiu representando uma ruptura com o que, até
então, se chamava arte moderna. Verunchk (2009), no site do Itaú Cultural (2015)
começa descrevendo a- com a seguinte expressão filosófica: “decifra-me ou te
devoro”. Segundo a autora, é o que parece dizer as artes decorrentes da sociedade contemporânea quando contempladas por qualquer pobre mortal que ousa
encará-la. Ao conceituar esse tipo de arte tão instigante, Verunchk (2009) atesta
que:
Como a esfinge, que aqui lhe serve de metáfora, a arte contemporânea
nasceu, sobretudo, questionadora, amante da polêmica. Não lhe
interessavam os velhos moldes, o cânone, o sentido tradicional da
beleza. No entanto, denunciam alguns, e atualmente tem se rendido
a um mercado cada vez mais manipulador e caracterizado por cifras
estratosféricas. Oscilando entre a incompreensão e os julgamentos de
valor traduzidos em questões sobre sua utilidade e autenticidade, é alvo
de discussões apaixonadas.
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Utilizando a Revista Continuun, uma publicação do Itaú Cultural, a autora convidou

A especialista em cultura popular, Dalva Soares Bolognini proprietária da Raízes

algumas pessoas da área cultura a tentarem responder ao enigma. Começando

Cultura Brasileira Ltda. com sede em São Paulo, que por sua vez defende que

com o ensaísta, poeta e professor mineiro Affonso Romano de Sant’anna (VER-

(VERUNCHK, 2009):

UNCHK, 2009):
“A expressão ‘arte contemporânea’ é muito precária, não resiste a
uma análise. Não se pode considerá-la sem investigar outra expressão
igualmente confusa: ‘pós-modernidade’. Isso, de maneira geral,
caracteriza muito do que se fez nos últimos 40 anos. Tem muita
bobagem teórica e prática para ser revista. Cito alguns tabus. Veja John
Cage – tinha algum talento e perdeu-se no histrionismo. Veja Duchamp,
mal lido e mal interpretado há 100 anos. Continuo insistindo: temos
que passar o século XX a limpo, não para voltar ao XIX, mas para
equacionar os equívocos de nossa geração. Uma das tolices de nossa
época foi achar que a ‘modernidade’ era o topo da história. Como se diz,
‘pretensão e água benta cada um toma quanto quer’.”

“Arte contemporânea é toda expressão artística que revela, em traços ou
por inteiro, a atualidade da vida social – local ou mundial. Assim, cada
momento da sociedade, cada mudança visível de um grupo social, pode
ser representado e percebido nos seus vários suportes. Historicamente
esse tempo social é geralmente longo, suficiente para gerar um
movimento artístico. Gostaria de mencionar que, no final da Segunda
Guerra Mundial, os automóveis americanos, pesados e quase sempre
pretos, que haviam cedido seu lugar nas fábricas para os veículos
bélicos, ressurgiram enormes e coloridos, como a sinalizar um tempo de
bonança e felicidade plena, onde o espaço era primordial.”
Verunchk (2009) cita o mestrando em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba, Ivôn Rabelo para quem a arte contemporânea é:

Na sequência, Verunchk (2009) cita professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, Ana Mae Barbosa, doutora em arte-educação e uma das referências
nacionais em ensino de arte no país:
“Não dá para resumir a arte contemporânea numa só característica,
pois a pluralidade domina nosso tempo. Assim, podemos apreendê-la
pela seguinte série de qualidades:
– consciência da morte da autonomia da obra ou do campo de sentido
da arte em prol da contextualização. – metalinguagem: reflexão sobre
a própria arte. – incorporação de matrizes populares na arte erudita. –
preocupação em instaurar um diálogo com o público e levá-lo a pensar.
– tendência ao comentário social. – ‘interritorialidade’ das diversas
linguagens. – tecnologias digitais substituindo a vanguarda. O que mais
me tem chamado atenção é a confirmação do comentário de Arthur
Danto, de que sob a designação de arte contemporânea temos muitas
vezes a continuação da arte moderna. Isso é verdade especialmente no
Brasil, que é muito apegado ao modernismo.”

1902

“O dizer sobre arte, em si, já é algo complicado. Mas carrega algo
de simplório, pois qualquer tentativa de expressão que condense os
conhecimentos acumulados pela humanidade, e, além disso, os saiba
traduzir como manifestação simbólica, deve ser alçada ao posto de
discurso sacralizado. A arte na contemporaneidade não foi vanguarda,
mas torna-se agora, em nossa pós-contemporaneidade: um atributo
da velocidade com que (es) corre à areia fina da ampulheta do século
XXI, passagem instantânea que a deixa (es) correndo pelas frestas da
litania [ladainha] de paz e paciência pela qual oramos diariamente
nessa grande sala babélica de exibições em que se transformou a
internet, a TV digital, a parafernália musical, audiovisual e literária
das celebridades instantâneas de Warhol. Nada precisa fazer ou dizer
fazer um sentido, mas, sim, vários (além dos triviais e exauridos cinco
que desde sempre disseram que possuímos), em qualquer forma
de expressão dita artística, pós-contemporaneamente falando. É
essencial que nos remeta ao mais pré-histórico dos intentos: uma
tentativa de união com um algo dito sagrado. Ou até mesmo perfeita e
convincentemente profano. Mas que seja sacro, e não um saco!”
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A doutora em filosofia, escritora e apresentadora de TV Márcia Tiburi descreve
que a arte contemporânea (VERUNCHK, 2009):
“Arte contemporânea é um conceito que, a meu ver, vale mais como
produto da ‘arte conceitual’ do que como recorte histórico que signifique
algo. Na verdade, é uma definição anacrônica, tanto quanto a arte
conceitual, que nasceu da crise dos críticos (a morte da crítica, sim, foi
pouco avaliada). Também a palavra arte se tornou anacrônica. Ninguém
entende de arte, nem de arte conceitual. Nem de conceitos. Não temos,
é claro, aparato conceitual que dê conta dos fenômenos. Em outras
palavras: ‘arte contemporânea’ é uma definição que usamos vagamente
para sinalizar que nas produções atuais vemos algo de arte. Mas não
sabemos o que é arte e ficamos a insistir em arte contemporânea
por falta de domínio conceitual. Círculo vicioso, sim. Portanto, eu não
confio nessa ideia. O povo? Ora, deixemos o povo pra lá que, como o
marido, é o último a saber. Mais importante é avaliar que estamos no
tempo da performance, do design e do espetáculo. Performance é o
que há de mais parecido com o que chamávamos de arte, design com
o que envolvia conceitos, espetáculo com o que chamávamos cultura
de massa. Enquanto as categorias permanecerem em tensão, nossa
cultura tem futuro. Do ponto de vista das formas, o que me interessa
hoje é literatura como tal, que não se importa em ser literatura, que
cospe nos roteiros de cinema disfarçados de escritura, que vomita
no contentamento dos semianalfabetos de alma, que o são também
políticos, ou os bem-pensantes; prefiro os insuportáveis, os sem-medo
nem limites, quem sabe Lobo Antunes, mas, sobretudo, os pichadores
das cidades grandes. Para mim, tudo o que chamamos de arte um dia
está nos muros, perturbando a ordem enfeitadinha do nosso circo. Mas
não é mais arte, é apenas o que nos faz ver que retornamos ao pó.”
Verunchk (2009) descreve a fala do curador de Artes Visuais do Centro Cultural
São Paulo, Márcio Harum, também pesquisador do grupo Hélio Oiticica e do Programa Ambiental;
“Essa indagação não é nada simples e não tem resposta alguma que
satisfaça as pessoas… Enquanto estou aqui pensando, acho que não vou
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conseguir escapar das reminiscências do credo difundido por Charles
Baudelaire (1821-1867): ‘É preciso ser de seu tempo’ (Il faut être de son
temps, citação original do pintor Honoré Daumier, 1808-1873). Hoje em
dia, o ponto de inflexão comum a todos talvez seja: ‘Preciso ser mesmo
do meu tempo, mas que tempos são esses, afinal?’.”
A artista plástica Sônia Alves Dias que participou do coletivo Vinte e Sete+Um e
assina o blog “A Letreira” (VERUNCHK, 2009) ressalta que a arte contemporânea:
“Chama-me atenção o fato de vivermos uma fase artística carente de
novos talentos individuais. Há uma sensação incômoda no ar, de que
no mundo atual uma parte significativa da sociedade se autodenomina
artista e, em decorrência desse excesso de pseudotalentos, a arte
fica no meio-fio entre o que é permitido e o que é possível e quem
são os executores práticos dessas ideias. Não dá para falar em arte
contemporânea sem pensar em TV, internet e tantos outros recursos
tecnológicos e audiovisuais, que fazem com que as transformações e
intervenções da arte em movimento sejam captadas e reinventadas em
tempo real. Atualmente, o que mais chama atenção é o campo literário.
Pois a quantidade de escritores fantasmas que se revelam através de
blogs e comunidades literárias é cada vez maior. No Brasil, inclusive,
existem cursos acadêmicos de formação de escritores e agentes
literários, onde cada aluno mantém um blog. Essa nova condição
de escritor virtual multiplica-se vertiginosamente deixando no ar a
pergunta ‘o que esperar da escrita futura feita por escritores formados e
formatados?’.”
Ao questionado ser por Verunchk (2009) sobre a arte contemporânea, o artista
visual, gestor cultural e historiador, Eduardo Senna Boaventura, este afirma que
“Como é visível em tudo que foi dizível por diversos autores, arte
contemporânea constrói uma divisibilidade, própria das contradições
em sermos ‘contemporâneos de nós mesmos’, cuja existência é
inexoravelmente contradição em uma história marcada pelo exercício
da corrupção. A arte mostrou-se no processo histórico como o melhor
dos meios de comunicação para retratar a realidade em que cada autor
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esteve ou está contextualizado. Ao lutarmos contra as imagens prontas,
os desejos pasteurizados, as conclusões acabadas, não nos opomos
aos instrumentos de comunicações dominantes, mas ao domínio dos
instrumentos como fórmulas prontas de resultados previstos e testados.
A guerra contra a imagem como instrumento de subversão da realidade
não pode se opor à realidade como forma de subversão da imagem, nas
quais atuamos como criadores e criaturas.”
A jornalista pernambucana Christiana Daisy com experiência nas áreas de
comunicação, análise do discurso, análise da imagem e fotografia e artes visuais
(VERUNCHK, 2009) atesta que:

1906

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Porque simplesmente “não fruir e usufruir” do que se diz arte, se assim
se intitula? Arte que se consuma na fruição, arte que se consome na
fruição, arte que consumo, arte com sumo, em suma o que afinal é
arte contemporânea retirada os conceitos, preceitos e preconceitos que
embalam, rotulam e lacram e isolam tudo o que não seja arte, ou pelo
menos a arte que vemos, a arte que cremos , a arte que acreditamos
ver? Algo muito simples, algo muito complexo, algo muito controverso…
melhor só indagar, não responder…deixar que a arte se faça em seu
confronto com a obra, com o artista, com o público e com o privado…
desde que a arte se faça contemporânea, extemporânea ou como
queiram!”

“De qualquer modo qualquer coisa é sempre alguma coisa…!

Por último, na concepção de arte a parir dos que são próximos, ou seja, uma

Algo muito simples, algo muito complexo, algo muito controverso ou
talvez contra o verso, o inverso do que se pretende ser? o universo
do ser? Como definir arte contemporânea se o próprio termo arte
ainda é algo vago, abstrato e intangível. Arte, anti-arte afinal do que
se trata? Haja singularidade, pluralidade, incompletude, polissêmia,
o dito e o não dito, o visível e o invisível, o tangível e o intangível …
afinal do que se trata?! O que legitima, o que exclui, o que torna a arte
mais arte que outra arte? O que torna a arte uma anti-arte ou uma
arte qualquer. O que é arte contemporânea afinal? Seria a arte deste
tempo, do nosso tempo? Seria a arte com tempo? a arte sem tempo?
Porquê arte contemporânea e não arte Extemporânea? Porque arte?
Porque perguntar? Porque responder? Porque o confronto? Porque o
conflito? Arte é tudo que assim se denomina? Ou tudo o que domina,
predomina? O instituído, o constituído, o destituído? Afinal o que é
arte contemporânea? A arte que se faz no confronto com a obra,
independente de seu estado, de seu estágio, de seu tempo? O que se
cria, concebe e denomina? O que se diz arte? o que se sente arte? O que
o artista cria, o que o observador casual e o aficionado entendem do
que se cria? Outras criações? Arte afinal o que é? Um valor construído
pelo olhar especializado, ou desconstruído pelo olhar despretensioso
do olhar comum, do senso-(in) comum? Arte-final, finalizada…obra
incompleta de nosso imaginário. Arte afinal, o que é? Como definir?

unchk (2009) destaca a contribuição do roteirista e diretor de TV, Daniel Brazil,

arte contextualizada no seu tempo pelos seu representas legítimos Verque também assina o blog Fósforo para quem a arte:
“O velho conceito dicionarizado de arte ainda resiste: arte é tudo aquilo
feito pelo homem com intenção de provocar uma emoção de ordem
estética. Mudaram os suportes, os contextos, as técnicas, mas não
mudou a intenção primordial. No limite, se relativizou. Sensações como
o tédio, o desconforto, a irritação e a mera curiosidade ganharam status
de emoção estética. Sintoma de contemporaneidade.”

3. DISCUSSÃO
A discussão deste trabalho se organiza em três partes, a primeira analisa a importância do Parque ambiental no contexto da RMBH destacando-o como atrativo turístico e potencial econômico local; a segunda parte discute brevemente as
galerias de Inhotim destacando a importância delas para a educação sensorial e
como meio de inclusão no turismo; a última parte diagnostica e identifica o perfil turístico do público alvo propondo possíveis melhorias para maior divulgação
das atividades. Os jardins contemporâneos de Inhotim são uma reserva particu-
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lar do patrimônio natural[7] (Quadro I), uma tipologia de unidade de conservação

Nesse sentido, discute-se a importância dos parques na realização de atividades

de proteção integral inserida legalmente no SNUC. Local de beleza incrivelmente

que trabalham os sentidos (visão, olfato, paladar, etc...). Melazo (2005, p. 47) ao

rara, e cheio de surpresas sensoriais, o parque ambiental é de suma importância

teorizar sobre o comportamento e os estímulos sensoriais (Figura 2) como ele-

metropolitana ao oportunizar a preservação da ecologia local, a pesquisa botânica

mentos conjuntos de percepção, atesta que:

e a educação ambiental.

O ambiente natural assim como os ambientes construídos são
percebidos de acordo com os valores e as experiências individuais dos
homens onde são atribuídos valores e significados em um determinado
grau de importância em suas vidas.

Quadro I - Principais informações sobre e RPPN Inhotim

Nome da RPPN: RPPN INHOTIM
Município: Brumadinho - MG
Área da RPPN: 249,36 ha
Proprietário: HORIZONTES LTDA
Portarias: Portaria 85 - DOU 143 - 29/07/2014 - seção/pg. 74-76,
Nome da Propriedade

Área total do Imóvel

Fazenda Nhotim

121,00 ha

Fazenda Bocaina

116,97 ha

Fazenda do Morro Bocaina

43,95 ha

Olhos D´água

67,85 ha

Sitio Olaria

6,00 ha

Fazenda Olhos D´água

33,27 ha

Sitio Inhotim

3,02 ha

A percepção individual ocorre através dos órgãos dos sentidos
associados a atividades cerebrais. As diferentes percepções do
mundo estão relacionadas às diferentes personalidades, à idade, às
experiências, aos aspectos sócio-ambientais, à educação e à herança
biológica.
Os estímulos sensoriais, os sentimentos relacionados ao espaço e a
paisagem originam-se de experiências comuns voltadas para o exterior.
A percepção do ambiente, as imagens, seus significados, as impressões
absorvidas e os laços afetivos são unos em cada ser humano. Porém,
o cognitivismo, a personalidade, o ambiente social e físico tem uma
determinada influência direta no processo de percepção do ambiente

Fonte: ICMbio (2015)

[7]

Conhecida como RPPN é uma categoria de Unidade de Conservação particular criada em

área privada, por vontade e ato voluntário do proprietário, que define o tamanho da área a ser
instituída em caráter perpétuo, e é instituída legalmente pelo poder público. Fonte: http://www.ief.
mg.gov.br/areas-protegidas/criacao-de-rppn
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no espaço, garantindo que a percepção se efetive como nova possibilidade educativa atrelada às demandas contemporâneas. Melazo (2005, p. 50) afirma que:
Por ser um assunto totalmente interdisciplinar e proporcionar a
participação ativa da comunidade, devem-se valorizar as ações
pedagógicas, as atividades relacionadas à criatividade, instigando
a construção de uma visão mais consciente do homem em relação
ao meio ambiente, aos aspectos culturais e sociais, auxiliando-o na
formação da cidadania.
As áreas das Ciências Naturais, História e Geografia são geralmente
parceiras na busca pela implementação da temática ambiental
promovendo discussões e debates que possam contribuir para o
enriquecimento do conteúdo da Educação Ambiental ou como fator de
integração do homem com o meio ambiente.

Figura 2: Quadro esquema sobre percepção sensorial
Fonte: Melazo (2007, p. 48)

Pode-se dizer que Inhotim é uma experiência visual, muito intensa e complexa.
Os outros sentidos também se envolvem na visitação, porém a questão visual é
ampliada e maximizada, o tempo todo seja através do impacto paisagístico dos
jardins, seja pela percepção das obras com suas formas e cores. Nesta perspectiva
de educação sensorial[8], segundo informações do site de Inhotim (2015), os visitantes são convidados a percorrer os jardins, onde os ambientes e as paisagens
sejam florestais e/ou rurais estão sempre em constante transformação, perdendo-se entre lagos, serras trilhas, e vales, estabelecendo assim uma vivência ativa

Nesta perspectiva, os parques urbanos constituem-se espaços ideais
para o desenvolvimento de atividades ligadas à Percepção Ambiental e
Educação Ambiental com objetivo de proporcionar uma consciência e
uma mudança de atitudes e ideais.
Instituição nascida na década de 1980, fruto da amizade de Bernardo Paz e Roberto Burle Marx (REVISTA MUSEU, 2008), o museu Inhotim possui um acervo de
qualidade internacional de arte contemporânea com onze galerias permanentes
espalhadas em todo o parque ambiental. Em Inhotim existem também quatro
galerias de obras temporárias e varias outras espalhadas pelos jardins. Essas galerias foram especialmente desenvolvidas para abrigar obras de grandes artistas
como Tunga com duas de suas obras Lezard (1989) e True Rouge (1997), esta última um emaranhado de rede de pescar, tubos de ensaio, utensílios de limpeza e
líquido vermelho conforme figura 3. Sobre esta obra pode-se destacar o potencial

[8]

Para termos as sensações, necessitamos dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato.

Eles permitem-nos formar idéias, imagens e compreender o mundo que nos rodeia. Dessa forma
a percepção apresenta-se como um processo ativo da mente juntamente com os sentidos, ou seja,
há uma contribuição da inteligência no processo perceptivo, que é motivada pelos valores éticos,

em descobrir o mundo através de evidências ambientais, e principalmente dos
sentidos. Sobre esta possibilidade nesta obra, Monteiro (2011, p. 143) faz as seguintes colocações:

morais, culturais, julgamento, experiências e expectativas daqueles que o percebem. (MELAZO,
2005, p. 47-48)
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Quando adentramos em um ambiente, seja ele familiar ou hostil,
prescrutamos à nossa volta em busca de informações. No entanto,
o tipo de informação que desejamos apreender é situacional e
demasiadamente variada. Talvez, a única constante, dentre o universo
de possibilidades de interpretação de um determinado cenário, seja
a identificação da presença ou ausência de outrem. Olhar a garrafa
de vinho aberta sobre mesa, ouvir o som do toca-discos ligado, sentir
o cheiro de perfume próximo à penteadeira. Os índices, porém, não
necessariamente indicam a presença humana naquele exato momento.
A cena de um crime não é o crime acontecendo aqui e agora; as pistas
é que permitem a reconstituição do que ocorreu em um dado momento
pretérito. Talvez os vestígios possam dizer mais sobre um protagonista
do que a sua presença.
Notam-se a partir da obra, as múltiplas relações entre o homem e seu meio na
tessitura da história evolutiva do mesmo. A questão da percepção, principalmente
a partir do campo visual destaca-se com Cildo Meireles, artista brasileiro que encanta com sua obra “Desvio para o Vermelho”, construída entre 1968-2006 (Figura
3) e Glove Trotter (1991). Novamente o impacto das formas e cores, é perceptível
na galeria através das obras de Adriana Varejão destacam pela diversidade e variedade em todos os seus trabalhos, como “Celacanto provoca maremoto” (figura 3)
produzida entre 2004 a 2008, tendo como materiais, óleo e gesso sobre tela. Cores

Fig. 3 – Quatro Obras de Inhotim: superior á esquerda, True Rouge; Superior à direita, Desvio para
o Vermelho. Inferior à esquerda, Celacanto provoca maremoto; inferior à direta, Beam Drop
Fonte: http://taniapimentaart.com.br/ e http://www.inhotim.org.br/

e formas impressionam, impactam, tanto em obras internalizadas em galerias,
sejam naquelas dispostas a céu aberto como a obra de Cris Burden denominada

Na sequência pretende se apontar alguns elementos acerca do perfil do públi-

de “Beam Drop” (figura 3). Esta obra, dentre outras percepções pessoais, pode

co visitante de Inhotim, estudo muito bem fundamento pelos pioneiros Faria e

ocasionar uma conexão com a paisagem ao fundo, mostrando a intervenção hu-

Monte-Mór (2012). Esses autores verificaram que dos visitantes em constante ex-

mana historicamente disposta no meio. Assim entende-se que natureza e homem

pansão (Figura 4), a maioria 76%, são excursionistas em sua maioria oriunda da

são indissociáveis.

Grande BH, e de outras regiões de Minas Gerais. A maioria dos gastos evidenciam
se em cafés e restaurantes, e o gasto médio diário é de R$ 61,00.
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cenário onde a educação e a visitação turística potencializam múltiplas formas de
educar, a partir dos sentidos, dentre os quais a visão.
Fica uma reflexão para finalizar este trabalho no sentido de que deficiente visual
seria parcialmente privado de se apropriarem dos elementos ambientais e culturais dispostos no complexo Inhotim por questões óbvias. Inhotim é o desafio de
toda uma sociedade, de educar para a contemporaneidade e seus desafios. Mas
que isso, Inhotim é a possibilidade de que todos possam se apropriar da cultura,
evidenciando canais significativos de inclusão.
Sem dúvida alguma, as observações a partir dos espaços educativos e turísticos
de Inhotim, Brumadinho - MG enaltecem os múltiplos e complexos diálogos contemporâneos entre arte e ecologia. No âmbito da cultura é evidente que a Arte diFig. 4 – Fluxo de visitante em Inhotim no período 2006-2010

aloga com a Ecologia e vice versa, embora a sociedade teime em colocá-los como

Fonte: Monte-Mór (2012, p. 07)

dicotômicos e, portanto, opostos. São partes específicas da essência de uma mesma coisa, a coletividade, portanto a cara e a coroa de uma mesma moeda, sendo

Quando se diagnostica e identifica o perfil turístico do público alvo, propor pos-

impossível pensá-los separados.

síveis melhorias para maior divulgação das atividades parece levemente uma pretensão. Dada à organização, o empreendedorismo e a sustentabilidade alinhados
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ao projeto institucional do mesmo. Mas destaca-se que sendo Inhotim, algo muito
ligado aos olhos do corpo e da “alma”, evidenciando seu êxtase visual em todo o
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culturais, muito significativos para a coletividade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar Inhotim, mesmo que brevemente é uma forma de entender como a arte
contemporânea pode educar no sentido de entender homem e natureza como
membros de um mesmo conjunto. Inhotim não se destaca somente por suas
monumentais obras dispostas em meio a belos jardins. É mais que isso. É um
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RESUMO

1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho relata sinteticamente a importância das atividades
interdisciplinares da disciplina de História no âmbito dos Ensinos Fundamental e
Médio descrevendo brevemente a importância da realização de visitas pedagógicas
para a educação básica no sentido de proverem o conhecimento pedagógico e o
reconhecimento da realidade e social dos educandos. A disciplina de História pode
mediante planejamento propiciar um contato inicial com as realidades externas à
sala de aula, através de atividades de observação em campo para percepção do
patrimônio cultural e natural. Ampliando os conteúdos antes restritos à regência,
leva os discentes à prática pedagógica e ao contato efetivo com seu futuro campo
de ação: a sociedade em que vive, bem como possibilita a troca de experiências
dos professores regentes da escola com a realidade patrimonial, muitas vezes
negligenciada nos currículos tradicionais. No que tange ao enriquecimento do
planejamento de aula e a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, a visita
técnica é um diferencial cognitivo de extrema relevância conforme pesquisas recentes
na área. Para tanto, o presente trabalho apresenta breves reflexões acadêmicas sobre
os patrimônios ambiental e histórico da cidade de Contagem apresentando-os por
áreas regionais, e correlacionando-os às respectivas escolas municipais e estaduais
no sentido de incentivar o conhecimento e a apropriação dos diferentes patrimônios
componentes da paisagem cultural local, e, portanto, importantes receptáculos da
memória e da identidade desta importante urbe mineira. Segunda maior cidade
da Grande BH abriga principalmente uma paisagem urbano-rural permeada por
indústrias, destacando em sua paisagem cultural, a CEASA e o CINCO – Centro
Industrial de Contagem. O artigo apresenta os principais patrimônios existentes, sua
legislação de referência em cinco áreas geográficas definidas como áreas culturais
do município em questão: Nacional/Ressaca, Eldorado/Riacho, Ferrugem/Industrial,
Petrolândia/Registro e Retiro/Tupã.

Muitos brasileiros desconhecem quais as atribuições de cada setor das políticas
públicas, como surgiu e interfere na vida em sociedade. Um dos setores negligenciados é o de patrimônio e cultura. Saber claramente quais funções e deveres de
cada divisão do poder público é relevante no processo de escolha consciente dos
futuros líderes políticos da nação. Partindo da necessidade de formar uma geração de eleitores mais conscientes, esse projeto de regência objetivou estimular
o interesse dos alunos em relação à política patrimonial municipal e suas implicações na vida em sociedade. Aproveitando o contexto de eleições municipais no
país no ano de 2016, propõe-se repensar o trabalho de regência neste ano eleitoral de 2018. Assim o presente projeto visa, identificar os diferentes cargos políticos
percebendo a importância de uma avaliação criteriosa de programas de governo quanto à preservação da memória coletiva e do patrimônio cultural e natural.
Nesse exercício, os estudantes serão orientados a identificar os valores embutidos
nas propostas dos candidatos, confrontando-as com os valores, expectativas e
reais necessidades da comunidade. Como deputados estaduais e federais, governadores, prefeitos, presidentes, senadores e vereadores nos representam em
termos da preservação de nossos referenciais culturais e patrimoniais?
O presente trabalho desenvolvido no âmbito da Área Temática do II Simpósio
Científico do ICOMOS Brasil – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e se
enquadra no Subtema Cinco que trata das “Teorias da conservação” e apresenta
observações sobre políticas públicas e educação para a conservação e proteção
patrimonial no âmbito da escola pública conhecendo limitações e potenciais no
que se refere às abordagens políticas sobre o patrimônio. Tal iniciativa se pauta
em incentivar e ampliar esta prática nas escolas da cidade demostrando as implicações dessa metodologia na aprendizagem dos discentes, que serão futuros

Palavras-chave: conservação ambiental, espaço natural, leitura de paisagens;
percepção ambiental; interpretação ambiental.

eleitores. Através desta observação elencam-se os referenciais simbólicos e a
memória do município, contribuindo, portanto para ampliar o conhecimento sobre a história da urbe. Como exemplo, tem-se a Escola Municipal Vasco Pinto da
Fonseca, umas das unidades municipais de ensino do município de Contagem –
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MG, localizada à Rua das Paineiras, nº 1500 - Bairro Cidade Jardim Eldorado, região

A EM Vasco Pinto da Fonseca (figura 02) atende aproximadamente 869 alunos ori-

do distrito de Parque Industrial (Zona Urbana). Está subordinada juridicamente e

undos do Bairro Cidade Jardim Eldorado e adjacências (Quadro I), em três turnos

administrativamente à Secretaria Municipal de Educação e tem grandes experiên-

consecutivos sendo 59 matrículas no 1o ano, 76 matrículas no 2o ano, matrículas

cias pedagógicas no que se refere às vivencias educativas em políticas de cultura e

72 no 3o ano, 67 matrículas no 4o ano, 71 matrículas no 5o ano, 79 matrículas no

patrimônio. A instituição escolar foi criada pelo decreto municipal 2.091, no ano de

6o ano, 99 matrículas no 7o ano, 98 matrículas no 8o ano, 97 matrículas no 9o ano,

1990, como fruto de conquista da comunidade local, sendo Vasco Pinto da Fonse-

e 151 matrículas no EJA. O 1O turno funciona de 07h00min às 11h30min com tur-

ca, pai do 19º prefeito de Contagem, Guido Fonseca, que governou a cidade entre

mas de 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. O 2o turno de 13h00min às 17h30min com

1986 e 1989. A escola é vizinha de um recorte patrimonial, um parque ecológico

oferta dos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental. E o 3o turno das 18h30min

(Figura 01) que por sua vez é atendido pelas linhas de ônibus 402-A (Industrial/

às 22h00min com três turmas de EJA (supletivo de ensino fundamental). A escola

Riacho), 402-B (Riacho/Industrial), 663 (Jardim Bandeirantes/Eldorado) e 861 (Jar-

não oferta o ensino médio, pelo fato de ser uma obrigatoriedade legal da rede es-

dim Riacho/Eldorado) viabilizando sua visitação e apropriação pelos moradores

tadual de educação. Não há oferta de vagas e/ou matrículas na educação infantil.

da região.
Quadro I - Organização dos turnos na Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca

MATRÍCULAS POR SÉRIE
PRÉ ESCOLAR
ANOS INICIAIS (1ª A 4ª SÉRIE OU 1º AO 5º ANO)
Matrículas 1º ano EF
Matrículas 2º ano EF
Matrículas 3º ano EF
Matrículas 4º ano EF
Matrículas 5º ano EF
ANOS FINAIS (5ª A 8ª SÉRIE OU 6º AO 9º ANO)
Matrículas 6º ano EF
Matrículas 7º ano EF
Matrículas 8º ano EF
Matrículas 9º ano EF
ENSINO MÉDIO
Matrículas 1º ano EM
Matrículas 2º ano EM
Matrículas 3º ano EM
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL

000
345
059
076
072
067
071
373
079
099
098
097
000
000
000
000
051
000

Fonte: http://www.qedu.org.br/escola/153231-escola-municipal-vasco-pinto-da-fonseca/censo-esc
olar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item=
Figura 01 – Parque Ecológico Thiago Rodrigues Ricardo, ao lado da Escola Vasco Pinto da Fonseca.
Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=509917
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1. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL: um diálogo
entre a geografia e a história
O planejamento para a prática docente em Geografia e História requer atividades
prévias de reconhecimento das turmas que serão frequentadas. Neste sentido a
consulta a um Relatório sintético dos grupos, disponível a partir do SPOE – Serviço
de Supervisão Pedagógica e Orientação Educacional é um mecanismo necessário.
Tal documento elaborado conjuntamente pelos professores a partir de reuniões
pedagógicas, explicitando as demandas das turmas do Ensino Fundamental II (6º
ao 9º ano). Os quatro anos da 2º segunda etapa do Ensino Fundamental, são compostas por trezentos e setenta e três alunos, entre sexo feminino e masculino,
Figura 02 – Fotos do prédio escolar da EM Vasco Pinto da Fonseca e interior da Biblioteca Vasco
Pinto da Fonseca
Fonte: https://radioparaiba29.files.wordpress.com/2012/06/escola1.jpg
http://static.wixstatic.com/media/ab0096_f838c06b36f94774a9d1036b10ee271f.jpg_srz_395_262_8

com faixa etária entre onze e quatorze anos e apresentando todas as características e demandas da pré-adolescência.

5_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Essas turmas são heterogêneas, agitadas e com pouca socialização entre os gru-

A escola dispõe de boa infraestrutura no que se refere ao projeto arquitetônico,

e risco social. Para atender a demanda específica deste público foi necessário in-

incluindo perspectivas de inclusão e acessibilidade e estando a cerca de 01 km da

cluí-los no projeto de “Intervenção” ampliando processos de aquisição da leitura

estação Eldorado do Trem Metropolitano da Grande BH. Possui relevante bibliote-

e escrita. No geral, as turmas apresentam interesse e boa participação nos con-

ca com acervo significativo. A escola localiza-se ao lado de outra unidade escolar

teúdos e temas desenvolvidos; porém necessitam de intervenções na socialização

municipal, a Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, que atende exclusivamente

entre diferentes grupos etários levando-os a reconhecer e saber expressar seus

alunos de inclusão social. Também apresenta patrimônio próprio indispensável ao

valores, sentimentos e ideias no enfoque de interação a fim de reconhecer e res-

pleno funcionamento das atividades educativas. O fato de se encontrar localizada

peitar as formas de expressão e valores dos outros. As avaliações são contínuas,

bem ao lado de um parque ecológico facilita percepções patrimoniais significati-

dinâmicas e formativas. Observa-se que as ações formativas priorizam os conteú-

vas, sendo esta experiência, uma referência para as demais escolas da região e do

dos de língua portuguesa e matemática quando reforçam o contexto de apren-

município.

dizagem no sentido de se preencher lacunas deixadas na etapa I (1º ao 5º ano).

pos etários. Contém alunos retidos que apresentam dificuldade de aprendizagem

Assim as Intenções Educativas para o ano letivo de 2018 (Proposta geral de trabalho Ensino Fundamental II) são limitadas nos demais conteúdos como História,
Geografia e Ciências.
O planejamento diário de aula é um elemento de suma importância no processo
de ensino e aprendizagem, e deve ser estruturado para atender de forma eficiente
1926
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aos objetivos maiores da educação básica: formar cidadãos críticos e conscientes.

lo com as questões das políticas públicas que regem o país, de maneira a estimu-

Os conteúdos previstos no Ensino Fundamental voltam se para a História Geral e

lar a crítica e o debate, preparando o educando para agir, interpretar e ponderar

a História de Minas Gerais, sendo que os conteúdos inerentes à contextualização

sobre a realidade enfrentada, melhorando dessa maneira, a formação deles. Ao

histórico-geográfica de Contagem inexistem legitimando a busca por inovações e

integrar escola, estudantes, professores e a comunidade escolar promovem uma

alternativas. Atividades externas de estudo do meio e observação in loco são espo-

sociedade mais justa, igualitária e consciente. A intenção é formar cidadãos pro-

radicamente agendadas e realizadas. Após a saída de campo, vários trabalhos são

priamente ditos, sintonizados com suas realidades e interagindo nelas.

viabilizados em sala de aula enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem.
A escolha do respectivo tema, primeiramente, se deve ao fato de ainda não ser
prioridade como os demais temas que constam oficialmente na proposta curricular dos 6ª ao 9º anos. A Disciplina foca muito em História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea e no caso do Brasil, são os três
eixos básicos: Colônia, Império e República. Não há ainda espaço para se trabalhar
com temáticas relacionadas à questão patrimonial, seja ele ambiental ou cultural. Também não há sintonia e conexão com as demais disciplinas no sentido de
promover a interdisciplinaridade. Ao se conservar com alunos da percebe-se que
eles sabem pouco e nem se interessam pelas questões patrimoniais locais. Esta
proposta interdisciplinar de um projeto de regência surgiu a partir da observação
sobre as discussões patrimoniais no âmbito das políticas públicas que envolvem o
ambiente escolar, e que permeiam a sociedade brasileira no cenário atual. O fato
da educação básica e tradicional efetivar a priorização de português e matemática
em detrimento de várias disciplinas importante faz surgir à necessidade de integrar a questão do patrimônio cultural e natural no processo de ensino-aprendizagem, tornando a formação mais humana, crítica e contextualizada.
Outra inquietação sobre a temática é a da própria situação em que se encontram
as instituições escolares do país, atualmente com limitações no que se refere aos
conteúdos de ciências, geografia e história. O projeto de regência da Escola Mu-

2. LACUNAS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO
ÂMBITO DA DOCÊNCIA EM HISTÓRIA
Assim a professora titular de História do ensino fundamental aplica anualmente
uma regência com ações pedagógicas direcionadas ao entendimento do patrimônio cultural e natural como componentes da realidade social vivenciada. Os recursos didático-pedagógicos utilizados pela docente são slides, fotografias, textos,
cartilhas, livros e as turmas do 6º ao 9º anos são divididas em grupos de acordo
com as áreas regionais da Cidade (Figura 03). A ideia desta regência refere-se ao
pouco conhecimento patrimonial da cidade de Contagem por parte dos alunos,
objetivando conhecer monumentos ecológicos e culturais citadinos; inventariar
aspectos do patrimônio ambiental e suas conexões; repensar o patrimônio enquanto entidade predominante na identidade da cidade e dos citadinos. No planejamento são três aulas em cada turma, mas na realidade da escola observada, a
professora titular verificou a necessidade de duas aulas em cada turma: 1ª aula
para a aplicação de slides apresentando aspectos históricos da cidade de Contagem com fotos e informações sobre as regionais e dividindo a turma em grupos;
2ª aula: discussão com a turma sobre o patrimônio; socialização dos resultados
em painéis a serem expostos nos pátios da escola, ou grafitagem nos muros escolares.

nicipal Vasco Pinto da Fonseca resgata a história de Contagem, a noção do seu
tempo/espaço, sua utilidade e frisar melhorias na comunidade local no que se
refere à salvaguarda de seu patrimônio. E também conscientizar o aluno de sua
contribuição para com o espaço escolar enquanto patrimônio, criando um parale-
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8º ano: explicação do conceito de cidadania para os gregos e as alterações
do conceito no moderno (permanências e rupturas). Atualmente quem tem
direito a votar e ser votado. Quais grupos são excluídos de participarem do
processo eleitoral.

•

9º ano: relatos que o governo brasileiro se efetiva por meio da divisão do estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Identificar as funções
e atribuições de cada uma desses poderes no que se refere ao patrimônio
cultural e natural.

Figura 03 – Administrações regionais da Cidade de Contagem (2016)
Fonte: Prefeitura Municipal (2017)

Os alunos são avaliados nos seguintes aspectos: criatividade, envolvimento, participação, comprometimento e capricho. A Parte I da regência aconteceu envolve
alunos de todas as turmas, com faixas etárias entre 11 e 14 anos (antiga 5ª à 8ª
séries) baseando-se na apresentação parcial dos resultados de Pesquisas sobre o
patrimônio cultural e natural da cidade de Contagem (figura 04). A ideia é o conhecimento da politica patrimonial enquanto elemento de cidadania. A estratégia
pedagógica utilizada geralmente é exposição oral dos seguintes elementos:
•

Geral: esclarecimentos sobre as funções e atribuições dos cargos políticos

Figura 04 – Dois símbolos de Contagem, um cultural (a chaminé) e outro ambiental (a
jabuticabeira) com destaque para o Lema em latim: Per Populum Omnis Potestas A Deo que
significa “Todo Poder vem de Deus pelo Povo.”
Fonte: Prefeitura Municipal de Contagem (2015)

abaixo: Presidente; Senador; Deputado federal; Governador; Deputado estadual; Prefeito; Vereador, no que se refere ao patrimônio.

A segunda parte conta com os alunos que coletivamente se articulam e organizam
para a confecção de um mural a ser realizado por cada sala. Por último é marcado

•

6º ano: definição do conceito de política pública. Como ela está inserida na

uma saída a campo no formato de uma visita técnica orientada para breve análise

vida social, profissional e acadêmica;

sobre o patrimônio natural ou cultural com descrição de endereço de localização
(bairro/regional) e a respectiva legislação de referência. A ideia é que as escolas de

•

1930

7º ano: exposição dos princípios fundamentais de formação da República Fed-

cada regional se apropriem de seus patrimonios e identidades. Neste sentidos, a

erativa do Brasil, apresentados na Constituição Brasileira de 1988 (artigos 215

secretaria municipal de educação articula diálogos de ampliação conforme destal-

e 216);

hamentos a seguir.
1931
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•

EE DEPUTADO SIMÃO DA CUNHA, Novo Progresso;

•

EE JOSÉ DA SILVA COUTO, Jardim Laguna;

•

EE JUVENTINA PINTO BRANDÃO, São Sebastião;

•

EE LAURITA DE MELO MOREIRA, Novo Progresso;

A região da CEASA formada pela junção das regionais Nacional/Ressaca tem vários

•

EE MARIA DA GRAÇAS COSTA, Parque dos Turistas;

elementos culturais e ecológicos como o Parque Ari Geraldo de Lima, uma impor-

•

EE MARIA DE SALES FERREIRA, São Mateus;

tante Área de Lazer no bairro São Mateus, preservado com o advento da Lei com-

•

EE MINISTRO MIGUEL MENDONÇA, Bairro Nacional;

plementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item X, o Parque Linear do Bairro Cara-

•

EE PRES TANCREDO NEVES, Senhora da Conceição;

jás, protegido pelo Projeto de Lei Complementar nº 010, de 25 de junho de 2012 e o

•

EE Prof.ª LIGIA MARIA MAGALHÃES, Bairro Colorado;

Parque Urbano do Vale das Amendoeiras, conservado a partir da Lei complemen-

•

EM ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO, Bairro Oitis;

tar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item IV. A Área verde da Estância Balneário

•

EM CEL JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA, São Joaquim;

da Ressaca, é resguardada pela Lei complementar municipal nº 33[1], art. 20, inciso

•

EM GLÓRIA MARQUES DINIZ, Bairro Nacional;

1º, item XV e o Parque Ecológico Linear do Sarandi, na Ressaca preservado pela Lei

•

EM MARIA SILVA LUCAS, Jardim Laguna;

complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item III. A Reserva Ecológica do

•

EM PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA, Morada Nova;

CEASA lateral ao complexo da Companhia de Entrepostos de Abastecimento Socie-

•

EM PROFESSOR WANCLEBER PACHECO, Bairro Tijuca;

dade Anônima foi oficialmente protegida a partir do Projeto de Lei Complementar

•

EM Prof.ª MARIA DE MATOS SILVEIRA, Vila Pérola;

nº 010, de 25 de junho de 2012. Destaca-se na paisagem local, a RPPN da Mata do

•

EM RITA CARMELINDA ROCHA, São Joaquim;

Confisco, conservada de acordo com o Projeto de Lei Complementar nº 010, de 25

•

EM SÔNIA BRAGA DA C. RIBEIRO SILVA, Bairro Confisco;

de junho de 2012. As escolas desta região totalizam 31 unidades de ensino, sendo

•

EM VALTER FAUSTO DO AMARAL, Pedra Azul;

07 CEMEI – Centros Municipais de Educação Infantil, 10 EE – Escolas Estaduais, 11

•

EM VEREADOR BENEDITO BATISTA, Bairro Xangrilá;

EM – Escolas Municipais e 03 FUNEC – Fundação de Ensino Técnico de Contagem:

•

FUNEC UNIDADE OITIS

•

FUNEC UNIDADE RESSACA, São Joaquim;

•

FUNEC UNIDADE XANGRILÁ, Bairro Xangrilá;

, Bairro Oitis;

•

CEMEI CÂNDIDA FERREIRA, Cândida Ferreira;

•

CEMEI ESTRELA DALVA, Arvoredo Dois;

•

CEMEI JARDIM LAGUNA, Jardim Laguna;

•

CEMEI MUNDO MAIOR, Bairro Tijuca;

•

CEMEI OITIS, Bairro Oitis;

A região do Eldorado/Riacho contempla paisagens industriais do CINCO. Nes-

•

CEMEI PIAGETIANO BEIJA FLOR, no São Joaquim;

ta região o destaque é o Parque do Residencial Córrego Ferrugem, construído

•

CEMEI Prof.ª ROSA MARIA J. C.TEOBALDO, no Bom Jesus;

em área de nascente no Conjunto JK, Eldorado e sem legislação de referência,

•

EE BOA VISTA, Nova Boa Vista;

o Parque Ecológico Thiago Rodrigues Ricardo, no

Eldorado protegido legal-

mente conforme Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item VIII, o
[1]

Promulgada em 26/12/2006, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 175 de

Parque Linear Vereador Nelson Rocha da Piedade localizado no canteiro central

29/09/2014. Fonte: http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=312330
1932

1933
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da Avenida Teleférico, e com sua conservação garatinda pela Lei complementar

•

EE PADRE JOSÉ MARIA DE MAN, Monte Castelo;

municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item IX. A Praça da Glória e Jardins Lateriais

•

EE RUY PIMENTA, Bairro Inconfidente;

da Avenida Norte-Sul localizados no Eldorado e o Parque Estadual Fernão Dias,

•

EM ANTÔNIO C LEMOS, Cidade Jardim Eldorado;

na região do Riacho encontram-se conservados, porém sem legislação correla-

•

EM CÂNDIDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO, Riacho das Pedras;

cionada. O Parque Urbano Pedreira do Riacho foi criado pela Lei complementar

•

EM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, Riacho das Pedras;

municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item II, o Parque Engenheiro Waldyr Soeiro

•

EM DEPUTADO JORGE FERRAZ, Jardim Riacho;

Emrich, um Parque Urbano Linear inserido na calha do Córrego da Bitácula na

•

EM DOMINGOS DINIZ MOREIRA, Monte Castelo;

região do CINCO definido pela Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inci-

•

EM DORA DE MATTOS, Bairro Eldoradinho;

so 1º, item XI como unidade de conservação municipal e a Reserva Biológica do

•

EM FRANCISCO BORGES DA FONSECA, Santa Cruz Industrial;

Bairro Perobas definida pela Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso

•

EM HEITOR VILLA LOBOS, Bairro Inconfidentes;

1º, itens V e XII.As escolas desta região totalizam 42 unidades de ensino, sendo

•

EM JENNY DE ANDRADE FARIA, Bairro Bandeirantes;

07 CEMEI – Centros Municipais de Educação Infantil, 13 EE – Escolas Estaduais, 17

•

EM JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS, Água Branca;

EM – Escolas Municipais e 05 FUNEC – Fundação de Ensino Técnico de Contagem

•

EM JOSÉ OVÍDIO GUERRA, Cidade Jardim Eldorado;

•

EM PEDRO PACHECO DE SOUZA, Santa Cruz Industrial;

BRASIL

•

CEMEI ÁGUA BRANCA, Conjunto Água Branca;

•

EM PROFESSOR DOMINGOS DINIZ, Parque São João;

•

CEMEI DONA ALICE FERREIRA FRANÇA, Bairro JK;

•

EM RANDOLFO JOSÉ DA ROCHA, Novo Eldorado;

•

CEMEI MIRA PEREIRA, Parque São João;

•

EM RENÉ CHATEAUBRIAND DOMINGUES, Novo Riacho;

•

CEMEI NOVO ELDORADO, Novo Eldorado;

•

EM SÓCRATES MARIANI BITTENCOURT, Novo Eldorado;

•

CEMEI PARQUE SÃO JOÃO, Parque São João;

•

EM VASCO PINTO DA FONSECA, Cidade Jardim Eldorado;

•

CEMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Riacho das Pedras;

•

FUNEC UNIDADE AMAZONAS, Bairro Amazonas;

•

CEMEI SÃO GERALDO, Cidade Jardim Eldorado;

•

FUNEC UNIDADE CRUZEIRO DO SUL, Santa Cruz Industrial;

•

EE CATARINA JORGE GONÇALVES, Conjunto Água Branca;

•

FUNEC UNIDADE INCONFIDENTES, Bairro Inconfidentes;

•

EE CONCEIÇÃO HILÁRIO, Riacho das Pedras;

•

FUNEC UNIDADE NOVO ELDORADO, Novo Eldorado;

•

EE DEPUTADO RENATO AZEREDO, Novo Eldorado;

•

FUNEC UNIDADE RIACHO, Riacho das Pedras;

•

EE DR JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR, Jardim Riacho;

•

EE ELZA MENDONÇA FOULY, Bairro Bandeirante;

A região do Ferrugem/Industrial destaca-se pelo patrimônio industrial e fer-

•

EE FRANCISCO FIRMO DE MATOS, Cidade Jardim Eldorado;

roviário com destaque na paisagem local para as Chaminés e Prédio da Fábrica

•

EE GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO, Durval de Barros;

de Cimento (Shopping Itaú), localizado no Ferrugem e protegido pelo Decreto nº

•

EE GUILHERMINO DE OLIVEIRA, Conjunto Água Branca;

10.186, de 17 de junho de 1999. Nesta localidade está sendo construído e implan-

•

EE HELENA GUERRA, Cidade Jardim Eldorado;

tado o Museu da Indústria de Contagem criado pela Lei nº 3921 de 11/07/2005,

•

EE MAURO ELIAS DE CARVALHO, Novo Riacho;

em antigo complexo industrial às margens do córrego do Ferrugem. Foi parcial-

•

EE PADRE CAMARGO, Riacho das Pedras;

mente implantado o Parque Ecológico Alto Arrudas na regional Industrial atra-

1934
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vés do decreto estadual com numeração especial 558, de 27/08/2012, porém sem

A Petrolândia/Registro dispõe de várias opções patrimoniais quase todas preser-

tratamento ambiental, equipamentos de lazer e despoluição do corpo hídrico.

vadas pelo poder público. O Parque Ecológico Antônio Pereira Cardoso, localizado

Ainda na região do Ferrugem encontra-se o Parque Recreativo Geraldo Inácio de

no Petrolândia foi criado pela Lei Ordinária 4075 de 18 de abril de 2007 e o Parque

Queiroz criado pela Lei nº 4413 de 07/12/2010 e a Capela dos Três Reis Magos,

Ecológico do Bairro Sapucaias, também na Regional Petrolândia foi implantado

situada no Bairro Industrial, sem legislação de proteção e/ou tombamento. Bem

embora sem legislação. Já o Parque Ecológico Morro da Gafurina, na região do

perto desta capela está a Igreja de São José Operário, marco paisagístico e sim-

Petrolândia foi definido pela Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º,

bólico da regional Industrial, também Sem legislação de preservação. Na região

item XIV, porém nada foi feito com vistas à sua conservação. Os Quintais e Jabu-

do Industrial encontra-se ainda o Parque Ecológico José Lucas Filho definidio

ticabeiras remanescentes da Sede são declarados como AIURB-3 pela Lei Com-

pela Lei nº 3445 de 10 de setembro de 2001, o Parque Urbano da Vila Barrag-

plementar 33 de 26/12/2006, protegendo uma importante paisagem simbólica

inha na região do Ferrugem, sem legislação e o Parque Urbano Industrial San-

da época do Registro das Abóboras. A Área Verde do Bairro Arcádia localizada

ta Rita definido no âmbito da Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso

na região do Registro encontra-se sem legislação, embora moradores vizinhos

1º, item I. Por último, destaca-se a Alameda do Pomar das Mangueiras dentro

desenvolvam processos de mobilização contra sua degradação.

da Escola SESI Benjamim Guimarães, na região do Industrial, sem legislação de
referência. As escolas desta região totalizam 13 unidades de ensino, sendo 03

Na região do Registro, a Área Verde Três Barras foi protegida pela Lei comple-

CEMEI – Centros Municipais de Educação Infantil, 03 EE – Escolas Estaduais, 09

mentar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item XVI e a Capela Santa Edwiges é

EM – Escolas Municipais e 01 FUNEC – Fundação de Ensino Técnico de Contagem:

um patrimônio de acordo com o Decreto nº 10.446, de 14 de abril de 2000. A
Capela Santa Helena foi protegida pelo Decreto 190 de 22 de setembro de 2005,

•

CEMEI Prof.ª JUVERCI DE F. FERREIRA, Bairro Amazonas;

a Casa dos Cacos de Louça tombada pelo Decreto municipal n° 10.445, de 14 de

•

CEMEI VER. JOÃO E. FERNANDES, Bairro Industrial;

abril 2000, a Casa de Cultura Nair Mendes Moreira/Museu Histórico de Conta-

•

CEMEI VILA DA PAZ , Vila da Paz;

gem conservada pelo Decreto 10.060 de 14 de dezembro de 1998 e os Casarões

•

EE CONF. ANTONIO PEDRO DE CASTRO, Bairro Amazonas;

Amarelo, Azul e Rosa localizados na Rua Doutor Cassiano foram conjuntamente

•

EE DEPUTADO CLÁUDIO PINHEIRO, Jardim Industrial;

preservados pelo Decreto 9.987, de 31 de março de 1998, formando o Centro

•

EE DOM BOSCO, Jardim Industrial;

Cultural Francisco Firmos de Matos Filho (Pomar das Jaboticabeiras). O Pomar das

•

EM DONA GABRIELA LEITE ARAÚJO, Bairro Industrial;

Jaboticabeiras é uma referência na paisagem da área central da cidade conjugan-

•

EM MACHADO DE ASSIS, Bairro Amazonas;

do elemente estéticos naturais e culturais. O Casarão da Fazenda Vista Alegre teve

•

EM MARIA DO AMPARO, Bairro Industrial;

sua proteção definida pelo Decreto 10.460 de 2 de maio de 2000, a Comunidade

•

EM NOSSA SENHORA APARECIDA, Bairro Industrial;

Negra dos Arturos teve Tombamento por parte do IEPHA e a Estação Ferroviária

•

EM PEDRO ALCÂNTARA JÚNIOR, Jardim Industrial;

Bernardo Monteiro, encontra-se sem legislação de preservação. A Igreja Matriz de

•

EM Prof.ª JÚLIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, no Bairro Industrial;

São Gonçalo foi protegida pelo Decreto 10466 de 02/05/2000, o Palácio do Regis-

•

EM PROFESSORA LÍGIA MAGALHÃES, Cidade Industrial;

tro, antigo seminário religioso foi tombado pelo Decreto 190 de 22 de setembro

•

EM VER. JESUS MÍLTON DOS SANTOS, Bairro Industrial;

de 2005. Por último, destacam-se o Parque Ecológico Gentil Diniz preservado pela

•

EM VIRGÍLIO DE MELO FRANCO, Vila São Paulo;

Lei complementar municipal nº 33, art. 20, inciso 1º, item VII e o Parque Urba-

•

FUNEC UNIDADE INDUSTRIAL, Bairro Industrial;

1936
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no Tancredo Neves conservado de acordo com o Decreto 190 de 22 de setem-

•

EM JOSEFINA DE SOUZA LIMA, Bela Vista;

bro de 2005. As escolas desta região totalizam 40 unidades de ensino, sendo 12

•

EM NEWTON AMARAL FRANCO, Bairro Petrolândia;

CEMEI – Centros Municipais de Educação Infantil, 05 EE – Escolas Estaduais, 21

•

EM OTACIR NUNES DOS SANTOS, Bairro Funcionários;

EM – Escolas Municipais e 03 FUNEC – Fundação de Ensino Técnico de Contagem:

•

EM PAULO CÉZAR CUNHA, Bairro Sapucaias;

•

EM PREFEITO LUIZ DA CUNHA, Linda Vista;

•

CEMEI BERNARDO MONTEIRO, Bernardo Monteiro;

•

EM PREFEITO SEBASTIÃO CAMARGOS, Granja Vista Alegre;

•

CEMEI CAMPO ALTO, Campo Alto;

•

EM PROFESSOR GERALDO BASÍLIO RAMOS, Bairro Colonial;

•

CEMEI CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA, Três Barras;

•

EM PROFESSOR HÍLTON ROCHA, Industrial São Luiz;

•

CEMEI DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR, Linda Vista;

•

EM PROF. RICARDO BRÁS GOMES BARRETO, no Bairro Perobas;

•

CEMEI EUSTÁQUIO JÚNIO MATOSINHOS, Bairro Petrolândia;

•

EM SANDRA ROCHA, Bairro Perobas;

•

CEMEI INDUSTRIAL SÃO LUIZ, Industrial São Luiz;

•

EM WALTER LOPES , Bairro Alvorada;

•

CEMEI MONTEIRO LOBATO, Santa Edwiges;

•

FUNEC UNIDADE ALVORADA, Centro – Contagem;

•

CEMEI PEROBAS, Bairro Perobas;

•

FUNEC UNIDADE CENTEC

•

CEMEI PÉS NO CHÃO, Santa Edwiges;

•

FUNEC UNIDADE PETROLÂNDIA, Bairro Petrolândia;

•

CEMEI REGINO INOCÊNCIO DE SOUZA, Bernardo Monteiro;

•

CEMEI SAPUCAIAS, Bairro Sapucaias;

A região do Retiro/Tupã é aquela que apresenta maior quantidade de paisagens

•

CEMEI VILA BELÉM, Santa Helena;

naturais e rurais do munícipio dado à necessidade de conservação dos ecossiste-

•

EE IMACULADA CONCEIÇÃO, Fonte Grande;

mas locais indispensaveis à manutenção do manancial Vargem das Flores na divisa

•

EE MANOEL DE MATOS PINHO, Santa Helena;

com Betim. Nesta região destaca-se a Capela de São Domingos de Gusmão, no bair-

•

EE NAIR MENDES MOREIRA, Bairro Praia;

ro do Retiro, protegida pelo Decreto municipal nº 11.323, de 14 de julho de 2004.

•

EE PROFESSORA MARIA COUTINHO, Bairro Alvorada;

Ainda no Retiro será implantado o Parque Linear do Córrego Retiro de acordo com

•

EE VINICIUS DE MORAES, Bairro Tropical;

ao Projeto de Lei Complementar nº 010, de 25 de junho de 2012. A região do Tupã

•

EM CEL ANTÔNIO AUGUSTO DOMINGOS COSTA, Bernardo Monteiro;

encontra-se no centro da Área de Proteção Ambiental da Vargem das Flores criada

•

EM DOMINGOS JOSÉ DINIZ COSTA BELÉM, Vila Belém;

pela Lei estadual nº 16.197, de 26 de junho de 2006. A região é de tamanha im-

•

EM DONA BABITA CAMARGOS, Centro – Contagem;

portância ecológica que em 1979 foi definida no âmbito do PLAMBEL como Parque

•

EM DONA CORDELINA SILVEIRA MATTOS, Santa Edwiges;

Estadual da Várzea das Flores, bem antes do loteamento que deu origem ao atual

•

EM DOUTOR SABINO BARROSO, Centro – Contagem;

bairro Tupã. Na região ainda estão inseridos outros patrimônios como a Capela

•

EM EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA, Campo Alto;

de Santo Antônio e Conjunto Paisagístico do Morro Redondo, entre o Tupã e o San

•

EM ELI HORTA COSTA, Centro – Contagem;

Remo protegidos pelo Decreto Municipal nº 10.445 de 14 de abril de 2000, o Cen-

•

EM ESTUDANTE LEONARDO SADRA, Centro – Contagem;

tro de Apoio ao Programa de Agricultura Urbana Familiar, entre o Tupã e a Praia

•

EM ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS, Bairro Petrolândia;

e sem legislação de preservação e por último, o Parque Ecológico do Solar do Ma-

•

EM JOSÉ LUCAS FILHO, Fonte Grande;

deira, na região do Tupã, protegido pela Lei complementar municipal nº 33, art. 20,

1938

, Centro – Contagem;
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inciso 1º, item XIII. As escolas desta região totalizam 20 unidades de ensino, sendo

patrimônio é um instrumento significativo de vivências culturais propiciando ex-

07 CEMEI – Centros Municipais de Educação Infantil, 03 EE – Escolas Estaduais, 09

periências expressivas e desenvolvendo processos de trocas, além de cooperação

EM – Escolas Municipais e 01 FUNEC – Fundação de Ensino Técnico de Contagem:

oportunizando conceitos, atitudes e saberes coletivos. Do ponto de vista do conhecimento, com o patrimônio sendo abordado no ensino fundamental pretende-se

•

CEMEI DARCY RIBEIRO, Darcy Ribeiro;

garantir uma metodologia participativa com base na observação, desenvolvendo

•

CEMEI ICAIVERA, Bairro Icaivera;

a sensibilidade e a percepção do futuro cidadão que valoriza e conhece a história

•

CEMEI DONA GEERTRUDE KEET, Ipê Amarelo;

de sua urbe. E os professores de geografia, história e ciências têm grandes con-

•

CEMEI NOSSO LAR, Nova Contagem;

tribuições neste sentido, formando eleitores atentos às demandas patrimoniais.

•

CEMEI NOVA CONTAGEM, Nova Contagem;

•

CEMEI RETIRO, Bairro Retiro;

Através da pesquisa, o patrimônio no ensino fundamental propicia a investigação

•

CEMEI SÃO JUDAS TADEU

e experimentos a partir das hipóteses construindo novos conhecimentos, novas

•

EE ADRIANO JOSÉ DA COSTA, Bairro Retiro;

leituras e novas percepções. O conceito de patrimônio natural e cultural no en-

•

EE DE ENSINO MÉDIO DO DARCY RIBEIRO, Darcy Ribeiro;

sino fundamental desenvolve ainda a capacidade de registros, criando possibil-

•

EE NOVA CONTAGEM, Nova Contagem;

idades de sistematização e socialização acerca do objeto do conhecimento. Nas

•

EM ÁPIO CARDOSO, Nova Contagem;

aulas de História ocorrem debates entre os discentes a fim de propiciar trocas

•

EM FRANCISCO SALES DA SILVA DINIZ, Darcy Ribeiro;

que permitirão aos alunos explicitar seu raciocínio e confrontar pontos de vista

•

EM GIOVANINI CHIODI, Ipê Amarelo;

do outro, perceber e avaliar seu próprio raciocínio. Ressalta-se que disciplinas de

•

EM HILDA NUNES DOS SANTOS, Bairro Tupã;

educação patrimonial e meio ambiente nos cursos de licenciatura devem ser ofer-

•

EM IVAN DINIZ MACEDO, Bairro Retiro;

tadas incluindo a realização de estágios supervisionados nas áreas de Educação

•

EM JOSÉ SILVINO DINIZ, Solar do Madeira;

Física, Letras e Matemática. Observar esta prática docente ajuda a identificar as

•

EM MARIA DO CARMO ORECHIO, Nova Contagem;

negligências por parte de professores dos conteúdos e conceitos históricos, o que

•

EM PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA

não poderia e nem deveria acontecer.

•

EM VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR, Bairro Icaivera;

•

FUNEC UNIDADE NOVA CONTAGEM, Nova Contagem;

4

, Nova Contagem;

, Nova Contagem;

CONCLUSÃO

A realização deste trabalho caracterizou-se de suma importância, visto que ao
compreender o papel que o planejamento desempenhado no processo de ensino
e aprendizagem, pode-se atribuí-lo a devida importância e enfatizar a necessidade
de sua correta reestruturação. Com relação à realização das atividades desenvolvidas na escola supracitada, sobretudo a observação e regência, constata-se que o

1940

Isso se deve ao fato de que o patrimônio e a ecologia deveriam permear todas
as etapas do ensino Fundamental e não ficarem apenas ao encargo do professor
de história, geografia ou ciências. Assim os Patrimônios, cultural e natural deveriam ser abordados no 1º ao 5º ano e também no âmbito da Educação de Jovens
e Adultos onde o conteúdo de história não é dado por licenciados em história e
sim por pedagogas ou normalistas. Os conceitos em educação patrimonial e ambiental destinam-se à observância da lei que resguarda diferentes patrimônios
materiais e imateriais e não são abordados nas práticas pedagógicas nos anos
finais do ensino fundamental e no ensino médio, o que seria mais que uma opor-
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tunidade, uma responsabilidade. Então, por último sugere-se criação de um curso

DIÁRIO DE CONTAGEM. FERNÃO DIAS É REPROVADO COMO PARQUE ESTADUAL.

técnico em cultura, pelo fato da FUNEC não ofertar nenhum curso, nem disciplinas

Disponível em <http://www.diariodecontagem.com.br/Materia/9991/3/fernao-di-

optativa ou obrigatória, na área do patrimônio como museologia, arquivística, pa-

as-e-reprovado-como-parque-estadual/ > Acesso em 27. Jun. 2017

leografia, educação patrimonial, museografia. Assim, faz-se necessário também
discutir diretos e deveres que permitam estas vivências aos discentes do ensino

ETHOS URBANISMO E ARQUITETURA. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

técnico-profissionalizante. A cidade tem muito potencial para empreender cursos

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE: Plano de requalificação do Parque Estad-

de formação nesta área por pura vocação de sua história e memória coletiva. As-

ual Fernão Dias, Belo Horizonte, Ethos Urbanismo e Arquitetura, 2015. 198 p.

sim seria o meio efetivo de promover aprendizagem com identidade das pessoas
para com os ambientes culturais e naturais de sua cidade.
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RESUMO
O presente trabalho analisa historicamente as mudanças no entorno da estação
de ônibus Venda Nova, destacando os parques e áreas verdes inseridos nesta
área da bacia do Córrego Vilarinho, macrobacia do Ribeirão Isidoro, afluente
dos Rios São Francisco e Velhas. A bacia do Vilarinho é a síntese de Venda
Nova, um distrito homônimo e uma regional (região administrativa) da capital
mineira. Este nome provém do local, enquanto centro socioeconômico conhecido
há séculos pelos principais caminhos setentrionais de Minas Gerais e do Brasil,
pois era conhecida como um local de bifurcação de rotas do norte e oeste do
estado. A Estação integrada ao Sistema BRT/Move liga a região de Venda Nova às
avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Pedro I, ao centro e demais polos de
interesse da cidade de Belo Horizonte. A estação Venda Nova recebe o fluxo dos
bairros pela Avenida Vilarinho e pela Rua Padre Pedro Pinto e foi instalada em
2000 numa área de interesse ambiental. Neste sentido, ações de melhoria nas
principais vias de acesso geraram impactos ambientais importantes como supressão
da vegetação, tanto em áreas verdes, como em calçadas e canteiros centrais. Assim
o problema de pesquisa se pauta em quais melhorias, além da mobilidade foram
viabilizadas na região. Que contrapartidas a estação trouxe para a paisagem
local? Quais foram os impactos ambientais decorrentes de sua implantação? Qual
o panorama de mudanças e melhorias? Quais compensações ainda podem ser
pensadas a partir de sua instalação? Como a estação pode auxiliar na percepção da
história, cultura e ecologia da regional?
Palavras chave: bacia hidrográfica, estação de ônibus, impactos ambientais.
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INTRODUÇÃO
As confusões conceituais entre região e distrito, marcam a história das terras
da Venda Nova, outrora paisagens rurais que ficaram no imaginário e no relato
dos mais velhos. Hoje um grande tecido urbano com poucas áreas verdes ainda
ameaçadas pela urbanização desenfreada demanda por ações que preservem a
ecologia local e os diferentes patrimônios. Segundo a tradição oral, a localidade
tricentenária a partir de 2011, teria se iniciado em 1711 como pouso local de tropeiros que transitavam com gado, mantimentos e mercadorias vindos dos sertões
da Bahia, seguindo os Rios Opará (São Francisco) e Guaicuí (Velhas) para abastecerem a região das minas de ouro. Assim, o povoado de Venda Nova surge, no século XVIII, a partir de um ponto de parada dos “caixeiros viajantes” que passavam
entre o sul, as “minas” e o norte do estado, as “gerais”. O Distrito pertencia juntamente com o Curral Del Rey, denominado de distrito de Belo Horizonte, a partir de
1890 à Vila de Sabará.
A antiga sesmaria, abrangendo as terras ao norte da Pampulha e do ribeirão Onça,
e o território rural dos córregos Isidoro, Nado, Serra Verde, Vilarinho, se transformaria a partir da atuação de uma elite que o tornaria posteriormente um distrito
com peso político. Sua vida social se efetivava através da Rua Direita, atualmente
denominada de Rua Padre Pedro Pinto, em homenagem ao primeiro sacerdote
católico romano de Belo Horizonte a dirigir um veículo e importante personalidade
na região. Durante os anos que se passaram, a região de Venda Nova pertenceu
administrativamente a Campanhã, atual Justinópolis, Curral D’El Rey, a Sabará, e a
Santa Luzia. O Distrito, por ser rota tropeira, tinha importância comercial, política
e religiosa. No século XVIII, documentos solicitaram a instalação de vendas nas
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Santo Antônio, na Pampulha, São José no Ribeirão do Onça, e Sagrado Coração
de Jesus, em Venda Nova (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 1937, p. 262). Durante muito
tempo, a igreja era uma espécie de recenseadora populacional responsável pelos
registros de nascimentos, casamentos e falecimentos. O cemitério municipal de
Venda Nova era administrado pela paróquia estando localizado nas suas proximidades. Posteriormente desativado, foi transferido para o Bairro Jaqueline e hoje é
administrado pela prefeitura tendo a denominação de Cemitério da Consolação.
Em meados da década de 1930, o distrito detinha 8.241 hectares de área territorial
sendo parte deles ocupada pela vegetação nativa, totalizando 1.414 hectares, sendo 500 hectares de capoeirões e 914 hectares de mata fechada, sendo o restante
provavelmente áreas alteradas por processos agropecuários que alternam cultivos e pastagens (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 1937, p. 12). Em 1948, Venda Nova foi
desmembrado de Santa Luzia e anexado definitivamente a Belo Horizonte pela
lei estadual nº 336 de 27 de dezembro, atendendo reivindicação da comunidade
local, para fins políticos. Como Venda Nova se constituiria num centro de residências populares, isso impulsionou o loteamento acelerado das chácaras, fazendas
e sítios ainda existentes na região, comprados por migrantes da capital mineira
sem outra opção de moradia numa cidade em crescimento urbano e expansão
ideológica. O século XX apontou o avanço da mancha urbana do distrito-sede da
capital sobre as áreas rurais com remanescentes de vegetação nativa do distrito
de Venda Nova e sobre outras paisagens das cidades circunvizinhas.
Na década de 1970, a Prefeitura tendo em vista a particularidade dessa região,
cria uma administração específica para propiciar aos habitantes a experiência e
possíveis avanços da “subprefeitura[1]”, instrumentalizada como modelo de descentralização da gestão pública para regionalizar a capital em nove partes, igno-

dimensões do arraial e em 1787 envia-se carta à rainha de Portugal, Dona Maria I,
solicitando a autorização para erguer a capela de Santo Antônio de Lisboa.
O pároco da Paróquia de Santo Antônio da Venda Nova era responsável além da
Matriz de Santo Antônio pelas Capelas das adjacências: Nossa Senhora da Piedade, em Campanhã, Nossa Senhora das Neves, em Neves, Sant’Ana, em Areias,
1948

São divisões administrativas de alguns municípios, tais como São Paulo e Rio de
Janeiro, embora não seja uma divisão obrigatória como ocorre com as freguesias em
Portugal. A autoridade máxima do Poder Executivo em uma subprefeitura é o subprefeito,
que normalmente é indicado diretamente pelo Prefeito do Município. Fonte: http://www.
dicionarioinformal.com.br/significado/subprefeitura/4320/
[1]

1949
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rando as divisões distritais existentes. As nove fatias, alternavam pontos cardeais
com toponímias locais e nunca foi reformulada se consolidando no dia a dia dos
gestores públicos e dos cidadãos comuns. O território do distrito foi cortado em
duas partes: a oeste, a Administração Regional Venda Nova, formado pela bacia do

Quadro I - Subdivisão da regional Venda Nova em VN1, VN2, VN3 e VN4.

Nº

Nome

Bairros, conjuntos e vilas

VN1

Serra Verde

Canaã, Cenáculo, Conjunto Minas Caixa, Conjunto Serra Verde, Europa,
Laranjeiras; Minas Caixa, Parque São Pedro, São Damião, Serra Verde e
Vila Satélite.

VN2

Jardim
Comerciários

Jardim dos Comerciários, Mantiqueira, Maria Helena, Nova América, Vila
Mantiqueira e Vila SESC.

VN3

Rio Branco

Candelária, Letícia, Nossa Senhora Aparecida, Rio Branco, São João
Batista, Venda Nova, Vila Canto do Sabiá e Vila São João Batista.

VN4

Céu Azul

Apolônia, Céu Azul, Copacabana, Flamengo, Jardim Leblon, Lagoa,
Lagoinha Leblon, Piratininga, Universo, Várzea da Palma, Vila Copacabana,
Vila dos Anjos, Vila Jardim Leblon, Vila Piratininga Venda Nova, Vila Santa
Branca 1ª Seção, e Vila Santa Branca 2ª Seção.

Vilarinho e a leste, a Administração Regional Norte formado pela bacia do Isidoro,
embora juridicamente o território ainda permaneça indiviso, com seu cartório sediado ainda na Rua da Matriz, no antigo centro histórico.
Como essa regionalização perdura até os dias atuais, muitos moradores dos bairros da Regional Norte não se consideram habitantes de Venda Nova. Se na época
fossem considerados os territórios naturais desenhados a partir da hidrografia, a
cidade seria formada por quatro distritos: sendo Venda Nova, a bacia do ribeirão
Isidoro, Pampulha, a bacia do ribeirão Onça, e a bacia do ribeirão Arrudas comportaria dois distritos: Barreiro na alta vertente, e Sede na média e baixa vertentes. A
região da Venda Nova (Figura 01), em Belo Horizonte possui um total de 41 bairros dividindo-se em quatro territórios denominados unidades de planejamento
– UP[2]s que seriam uma espécie de subdistritos (Quadro I). Já o distrito de Venda
Nova e formado por toda a área de drenagem do Ribeirão Isidoro, que correspon-

Fonte: Bouhmad; Perucca, (2007)

de à junção das regionais Norte e Venda Nova e uma parte da Nordeste (área do
Capitão Eduardo).

As Unidades de Planejamento (UP) são divisões espaciais localizadas dentro da
mesma cidade. Foram criadas pela PBH para ajudar no planejamento urbano e na criação e
execução de políticas públicas. As 80 UPs atuais reúnem um ou mais bairros e aglomerados.
Suas demarcações foram definidas pelas características de homogeneidade de ocupação e
uso do solo, respeitando os limites das barreiras físicas, naturais ou construídas. A criação
das UPs permitiu ainda a definição de áreas de referência mais abrangentes: as SubRegiões do Orçamento Participativo, que surgiram com a agregação das UPs. Fonte: http://
gestaocompartilhada.pbh.gov.br/estrutura-territorial/unidades-de-planejamento
[2]
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Nova dedicada as atividades econômicas atreladas ao setor têxtil e dele complementares, com adoção de políticas urbanísticas de melhoria do sistema viário,
intervenções de acessibilidade, implantação de terminal de transporte coletivo e
de estacionamento (PENNA, 2010, p. 439). Ações no sentido de implantação e viabilização de incubadoras de empresas e de equipamentos indutores similares,
modernizando os processos produtivos e otimizando a distribuição de produtos
finais foram premissas ressaltadas (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE,
1996). Por último, deliberava sobre a regularização urbanística e fundiária dos
terrenos decorrente do já citado processo de urbanização desenfreada (PENNA,
2010, p. 439). O distrito hoje um adensado centro comercial foi no passado uma
paisagem rural significativa, caracterizada pela grande quantidade de chácaras e
sítios dentro da malha urbana. A Estação Venda Nova, segundo Barra (2011, p.
09) foi inaugurada em setembro de 2000 em uma área verde e localiza-se na Rua
Padre Pedro Pinto, nº 2277, na interseção com as ruas Farmacêutico Raul MachFigura 01 – recorte espacial da área oficialmente declarada como Administração regional Venda
Nova.
Fonte: Bouhmad; Perucca, (2007)

1. HISTORICO DA ESTAÇÃO VENDA NOVA DO BH BUS
A Lei 7.166 de 27/08/1996, sem alterações posteriores na Lei nº 8.137/2000 e Lei
nº 9.959/2010, em seu Art. 87 deliberou sobre a denominada ADE[3] de Venda
ADE DE VENDA NOVA A - Incorporação dos seguintes conceitos e diretrizes: a)
Avaliação da necessidade e pertinência de incentivo a atividades econômicas específicas,
eliminando o incentivo à atividade têxtil, inicialmente previsto, se for o caso; b) Incorporação
de diretrizes urbanísticas e econômicas específicas; c) Flexibilização do controle de altimetria
em determinadas áreas a partir de realização de estudo técnico especifico; d) Adoção
de políticas específicas de despoluição das fachadas das edificações comerciais e de
requalificação das fachadas de interesse histórico; e) Incorporação de diretrizes específicas
para a melhoria da acessibilidade veicular e de pedestres ao longo dos principais eixos
comerciais e às estações do BH-Bus e metrô; f) Promoção da readequação da arborização
urbana e instalação de mobiliário urbano; g) Conclusão da implantação de parque linear ao
longo da Avenida Vilarinho em conformidade com a complementação do projeto do metrô; h)
[3]

1952

ado e Antônio Rodrigues Fróes, no bairro da Candelária[4], área central do distrito, e atende moradores dos bairros Esplendor, Jardim Leblon, Lagoa, Lagoinha,
Mantiqueira, Maria Helena A (parte pertencente à Belo Horizonte), Maria Helena B
(parte pertencente a Ribeirão das Neves), Vila Santa Branca.
Os moradores destes bairros tem acesso a partir da estação para outros pontos
da cidade como Assembleia, Centro, Savassi e Região Hospitalar. As linhas fazem
conexão ainda com os corredores Antônio Carlos, Carlos Luz, Cristiano Machado,
Silviano Brandão, Pedro I, Pedro II. Há também conexões com Cidade Administrativa, Nova Pampulha, estações Vilarinho, Pampulha e São Gabriel. Aos domingos

Promoção da requalificação da Praça da Matriz - Igreja Santo Antônio; i) Criação de memorial
da história da região; j) Interligação entre o Casarão Azul e Branco e a Praça da Matriz; Autor:
Executivo e Grupo 6 – ADE (F: 16 C: 0 A: 0) Resultado: APROVADA. Fonte: http://portalpbh.
pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=grupo_6_novo.pdf.
Por ser uma estação regional foi batizada de Venda Nova, e não de Estação Candelária.
A partir de 2014, com o advento do BRT/Move foi construída uma estação de transferência na
Avenida Vilarinho, na altura do Bairro Cenáculo que recebeu o nome de Candelária, mesmo
estando fora do perímetro do bairro.
[4]
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608

Estação Venda Nova / Nova Pampulha

Via Escola Maria Andrade

tação Vilarinho[5] do trem metropolitano. No passado, os bairros mais adensados

621

Estação Venda Nova / Lagoa

Itinerário Principal

da regional tinham linhas diretas, ou semidiretas para o centro, linhas paradoras

621

Estação Venda Nova / Lagoa

Via José Sabino Maciel

normais, retorno no Viaduto São Francisco e atendimento ao Zoológico nos dias

622

Estação Venda Nova / Lagoinha

Itinerário Principal

623

Estação Venda Nova / Vila Santa Branca

Itinerário Principal

ria a segunda do sistema e atualmente comporta 23 linhas, entre alimentadoras

624

Estação Venda Nova / Maria Helena A

Itinerário Principal

e troncais, com itinerários principais e/ou variáveis de atendimentos (Quadro II)

625

Estação Venda Nova / Maria Helena B

Itinerário Principal

626

Estação Venda Nova/Esplendor

Via Nova América

627

Estação Venda Nova/Mantiqueira

Itinerário Principal

640

Estação Venda Nova / Jardim Leblon

Via Rio Branco

642

Estação Venda Nova/Cidade Administrativa

Via Estação Vilarinho

centro comercial passam linhas municipais e metropolitanas interligadas à es-

de domingo. No final dos anos 1990, entrou em operação o projeto BHBUS com
criação das estações de integração ônibus/ônibus e ônibus/metrô. A estação se-

Quadro II – esquema operacional Sistema BRT/MOVE Estação Venda Nova – troncais e
alimentadoras (janeiro/2018)

Nº

Origem/destino

61

Estação Venda Nova/Centro

Direta

62

Estação Venda Nova/Savassi

Direta

Fonte: http://servicosbhtrans.pbh.gov.br/bhtrans/e-servicos/e-servicos.

62

Estação Venda Nova/Savassi

Via Estação Vilarinho

asp?servico=S01&opcao=QUADRO%20DE%20HOR%C3%81RIOS%20DE%20%C3%94NIBUS

62

Estação Venda Nova/Savassi

Via Hospitais

63

Estação Venda Nova/Lagoinha

Itinerário Principal

63

Estação Venda Nova/Centro

Via Estação Vilarinho

63

Estação Venda Nova/Centro

Via Lagoinha

64

Estação Venda Nova/Assembleia

Via Carlos Luz

64

Estação Venda Nova/ Pedro Segundo

Via Carlos Luz

64

Estação Venda Nova/ Retorno Zoológico

Via Carlos Luz

64

Estação Venda Nova/Assembleia

Via Estação Vilarinho

608

Estação Venda Nova / Nova Pampulha

Itinerário Principal

Na implantação da Estação Vilarinho ocorreu um plantio de espécies nativas (em torno
de 20 mudas) como compensação pelos impactos, no Espaço do CEVAE Serra Verde.
[5]

1954

1955

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Parque Estadual da Serra Verde atrás da Cidade de Minas[6] passando pelo bairro
Canãa, Conjunto Minas Caixa, Conjunto Serra Verde, Minas Caixa, São Damião e
Serra Verde. O Joaquim Pereira situa-se na região do Jardim dos Comerciários, Jardim Europa e Vila SESC. Por último, o Córrego dos Borges na região da Lagoa do
Nado passa pelo Bairro Copacabana, Jardim Leblon, Nossa Senhora Aparecida, Rio
Branco, Santa Mônica, São João Batista, Várzea da Palma, Vila Apolônia, Vila Canto
do Sabiá, Vila Copacabana, Vila Jardim Leblon, Vila São João Batista, Vila Universo
e Vila dos Anjos. O presente estudo realiza breve diagnóstico ambiental das áreas
remanescentes do processo de parcelamentos na microbacias citadas, com exceção do Borges e do Floresta, que serão abordados especificamente em estudos
futuros da Rede Ação Ambiental. A junção dos córregos Borges e Vilarinho, por
sua vez, formam oficialmente o Ribeirão Isidoro.

2. CÓRREGO DO VILARINHO: adensamento urbano e
impermeabilização
O Bairro Cenáculo, surgiu como loteamento Vila Capri sendo incorporado e aprovaFigura 02 – Zoneamento no entorno da Estação Venda Nova do BHBUS.

do dentro do bairro Parque Jardim Europa 2ª Seção. Sua paisagem á marcada pela

Fonte: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.

Mata e recantos da casa das Irmãs de Nossa Senhora do Retiro no Cenáculo (Fig-

do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=regulacaourbana&tax=8201&lang=pt_

ura 08), congregação cristã católica romana fundada em 1826 por Santa Teresa

BR&pg=5570&taxp=0&

O Córrego do Vilarinho cuja calha principal famosa pelos noticiários de enchentes
é formada pela área do Bairro Candelária, Bairro Cenáculo, Bairro Laranjeiras,
Bairro Letícia, Bairro Piratininga, Jardim Ana Lúcia, Parque São Pedro, Venda Nova,
Vila Piratininga e Vila Satélite. O córrego tem como principais tributários, o Brejo
do Quaresma, o Capão, o Floresta, o Joaquim Pereira e o Borges (região da Lagoa
do Nado). As nascentes do Brejo do Quaresma situam-se na área composta pelo
Bairro Mantiqueira, Maria Helena, Nova América e Vila Mantiqueira. O Córrego do
Capão drena partes do Bairro Lagoa, Bairro Lagoinha, Bairro Leblon, Vila Santa
Branca 1ª Seção e Vila Santa Branca 2ª Seção. O Córrego da Floresta nasce no

1956

Couderc que foi canonizada por Paulo VI em 1970 e pelo Padre Therme, numa localidade rural chamada de La Louvesc, uma pequena comuna francesa na região
administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ardèche. A palavra “cenáculo”, por sua vez, trata-se de substantivo masculino indicativo de ambiente ou cômodo onde foi servida a última ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos.
A palavra designa também espaço ou sala destinado exclusivamente para servir
alimentos em escolas, quartéis, ou seja, um grande refeitório dentro de alguma
instituição social que acolha um número maior de pessoas para as refeições. A
“Cidade de Minas” é a abreviatura do nome oficial da Cidade Administrativa do Estado
de Minas Gerais – Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves propondo um resgate
toponímico acerca do primeiro nome dado à nova capital mineira em 12/12/1897. http://www.
fise.com.br/shared/arquivo/catalogo/20130517105018.pdf
[6]
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mata nativa do local da casa de retiros (Figura 03) é parcialmente preservada, em-

brinquedos e espaços de convivência. Localiza-se na Rua José Avelino da Silva, nº

bora não se trate oficialmente de uma reserva particular e é uma área natural

30 e o espaço socioambiental funciona aos sábados e domingos e das 2ª as 5ª,

remanescente do loteamento que foi aprovado pelo decreto nº 6.647, de 10 de

das 07h00 ás 17h00, na 6ª, o parque abre no horário normal, mas fecha às 16h00.

setembro de 1990 passando a integrar legalmente o Bairro Cenáculo.

Sua denominação oficial derivou da lei n° 9.512, de 25 de janeiro de 2008.
O espaço socioambiental de Venda Nova localizado à Rua Água Marinha, nº 120,
no bairro Candelária, preserva a Matinha e oferece programação de atividades
diversas como contação de estórias ambientais, plantio de sementes e mudas,
roteiros ecológicos com percepção e interpretação do meio ambiente e uma biblioteca com acervo ambiental e literário. A Matinha funcionava como GERJAV Gerência de Jardins e Áreas Verdes de Venda Nova e em dezembro de 2015 foi
criado o Espaço Ambiental que abriga também um local permanente de exposição
das espécies da arborização urbana de Venda Nova com o intuito de sensibilizar
a comunidade da importância da preservação das áreas verdes. Sua área é de
aproximadamente 17 mil m², formando um corredor ecológico, com os Parques
Alexandre Brant, Cenáculo, José Lopes dos Reis e consequentemente Parque Estadual da Serra Verde. Mantém um viveiro de plantas destinadas à arborização de

Figura 03 – mata do Cenáculo, em dois momentos, à esquerda no ano de 2008 e a direita, ano de
2018.
Fonte: http://lagoadonado.blogspot.com.br/2009/10/conhecendo-os-parques-de-bh-parque_30.
html

A parte sul da mata próxima à Avenida Vilarinho foi removida para construção
de um grande conjunto habitacional. Uma parte pequena da mata ao noroeste
foi também parcelada e transformada em conjunto habitacional e a porção nordeste encontra-se preservada pelo Parque José Dazinho Pimenta, conhecido popularmente como Parque Cenáculo. Esta unidade de conservação foi implantada
no ano de 2004, por meio do mecanismo legal de compensação ambiental. O
Parque possui uma área pequena aproximada de 11 mil metros quadrados, sendo necessário discutir sua futura ampliação. Sua vegetação é composta, principalmente, por espécies arbóreas nativas, como açoita-cavalo, angico, ipê, jacaré e pau
d’óleo. A fauna apresenta exemplares da avifauna, como alma-de-gato, bem-te-vi,
joão de barro, rolinha, saíra e tico-tico. Como opções de lazer, o parque oferece

1958

áreas públicas de Venda Nova (escolas, praças, postos de saúde, etc.).
O espaço ambiental além de preservar uma área verde, realiza um amplo trabalho
de conscientização e práticas socioambientais. Atende principalmente alunos das
escolas municipais e estaduais da região. Além da trilha interpretativa, há canteiros e hortas, onde se desenvolve oficinas de plantio em espaços alternativos
e construção de jardins verticais. É importante ressaltar o projeto de formação
de multiplicadores denominado Agente Ambiental Mirim e Juvenil. O Projeto une
prática à teoria e, os alunos tem uma base teórica para fundamentar e iniciar a
prática no espaço da escola, em casa, na rua, onde eles convivem. A matinha da
Candelária forma um corredor ecológico indireto com a Reserva Ecológica Particular Chácara Rancho Alegre ou Bosque Letícia (Figura 04), que por sua vez é
declarada como ZP1 e ADE de Interesse ambiental. O corredor somente não é direto devido à Rua Antônio Rodrigues Fróes que fragmentou o ecossistema. Nesta
região se insere ainda o primeiro parque da regional, Alexander Brandt.
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.A lei nº 5.765, de 24 de julho de 1990, assinado pelo Prefeito de Belo Hor-

A ampliação de áreas verdes é uma necessidade na região hidrográfica do Joaquim

izonte, Eduardo Brandão de Azeredo, autorizou o Executivo a dar o nome

Pereira, córrego em grande parte, inserido secretamente na paisagem urbana

de Alexander Brandt a um parque da cidade. O Art. 1° autorizou a denomi-

devido à canalização de alguns dos seus trechos. O aumento da taxa de imperme-

nação e o Art. 2° destacou a necessidade de se providenciar a colocação de

abilização impede a penetração da chuva comprometendo as muitas nascentes

placas indicativas. O Art. 3° atestou a legalidade a partir da data de sua pub-

da região. O Córrego Joaquim Pereira é ocupado pelos bairros Jardim dos Comer-

licação, revogando as disposições contrárias. O decreto nº 7.233, de 21 de

ciários e Jardim Europa, sendo sua paisagem local marcada pelo espaço do SESC e

maio de 1992, por sua vez criou em Venda Nova, o Parque Alexander Brandt.

pela Rua Oitenta e Três, de onde se tem um mirante significativo com visualização
de grande parte da capital e entorno metropolitano. Nesta região, em junho de
2008 foi inaugurado o Parque José Lopes dos Reis ou Parque Linear da Avenida
Baleares, consolidando-se como espaço referência em saneamento ambiental e
opção de lazer para os moradores do Bairro Europa e entorno. A obra faz parte do
Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS, e abrangeu
a reabilitação de uma área de 14 mil metros quadrados. Ao longo da Avenida
Baleares foram plantadas seis mil árvores, tornando o local mais agradável (Figura
12). Além do tratamento paisagístico dado ao córrego, à drenagem e contenção
de encostas e calçamentos, foi construída uma rede para captar a água pluvial e
interceptar o esgoto das casas, evitando despejo in natura no córrego. Com uma
área de mais de 15 mil metros quadrados, o Parque Córrego da Avenida Baleares,
situa-se na Rua Albânia, nº 17, Bairro Europa e oferece brinquedos e equipamentos de ginástica e funciona de terça-feira a domingo, das 8h00 às 18h00. O nome
de José Lopes dos Reis foi dado ao parque através da lei nº 9.979, de 1º de outubro
de 2010.
O parque linear da Avenida Liége era outro projeto similar ao Parque Baleares e
em seu lugar foi construído com recursos do Orçamento Participativo, o Centro
Cultural Venda Nova – CCVN, inaugurado em 12 de agosto de 2007 com entrada pela Rua José Ferreira Santos, nº 184, Novo Letícia. Fruto do processo de luta
popular por um espaço de desenvolvimento da cidadania e incentivo à cultura
em Venda Nova, atendendo à demanda da região com atividades de formação

Figura 04 – Áreas da matinha da Candelária, Bosque Letícia e parque Alexander Brandt em meio

artística, fomento de artistas e grupos, difusão cultural, incentivo à leitura e lit-

ao adensamento urbano.

eratura, valorização e fortalecimento do patrimônio cultural, além de viabilizar o

Fonte: Google Earth (2018)

intercâmbio entre grupos culturais da capital e de outras localidades. Insere-se
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em área verde significativa e o casarão da Rua Boa Vista, refeito após incêndio,

de Venda Nova. A área de lazer de propriedade da Central Única dos Militares

mantendo os traços originais de sua arquitetura colonial faz parte da extensão do

Estaduais - CUME possui piscinas, para público adulto e também infantil, salão

centro cultural.

de festa, campo de futebol, quadra poliesportiva, e lagoa para a prática da pesca.
O Clube Topázio é reconhecido legalmente como unidade de conservação pelo

O decreto nº 9.894, de 31 de março de 1999 declarou de utilidade pública, para

decreto nº 15.956, de 08 de maio de 2015. No parque da bacia de retenção do Vi-

fins de desapropriação, imóveis situados no Bairro Letícia e Parque Jardim dos

larinho, definido no âmbito do Programa BH Verde em 2003 foi implantado ponto

Comerciários para fins de amortecimento de enchentes. Além do Centro Cultural

de captação constituído por caixa do tipo bueiro provida de grelha; comporta para

do casarão da Rua Boa Vista, atualmente a região é reconhecida por seu tradi-

regularização da vazão; duas lagoas de sedimentação; sistema de canaleta e três

cional Baile da Saudade, pelas manifestações culturais de Miami, Disco, Rap nas

biofiltros. Neste empreendimento, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que os

Quadras do Vilarinho, pelo capeta da Vilarinho, uma lenda urbana dos anos 1990,

trabalhos técnicos foram iniciados em agosto de 2010 e concluídos em fevereiro

pela histórica Rua Direita, hoje Padre Pedro Pinto, pela Colônia de Férias do SESC,

de 2011 nos quais se investiu o valor total de R$ 305.409,94. O parque linear ou

pelo Shopping Estação BH, pela Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova, pelo

praça com pista de caminhada embora pleiteados pela população local não foram

humorista “Ceguinho[7]”, reconhecido nacionalmente, pelo Venda Nova Futebol

criados legalmente, nem implantados. Sugere sua imediata criação, a partir de

Clube, e pela moderna arquitetura do auditório JK, Palácio Tiradentes, do prédio

articulação entre comunidade local e poder público. Sugere-se o nome do Parque

Minas e do Prédio Gerais todos inseridos no complexo da Cidade Administrativa

Antônio Leite Alves Radicchi[8] para o mesmo.

Presidente Tancredo Neves.O SESC Venda Nova é um grande espaço verde com
praças e trilhas e desenvolve atividades turísticas e de assistência, cultura, edu-

A região do bairro Lagoa, na regional Venda Nova faz parte da bacia do Córrego

cação, esporte, lazer, saúde para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e

Capão cujas nascentes se encontram no bairro Céu Azul. A comunidade reivindica

turismo e seus dependentes, bem como para a toda comunidade em seu entorno.

a implantação do Parque do COHALA (Conjunto Habitacional da Lagoa) conhecido

A unidade Sylas Veloso instalada num terreno denominado Bela Vista é equipada

como Parque do Lagoa. Apesar de não implantado, ele existe informalmente e

com campos, quadras de futsal, ginásio, peteca, vôlei, parque aquático, um espaço

a demanda de preservação da área remanescente surgiu devido à quantidade

da diversidade cultural, um teatro/cine e ambientes para a realização de diversos

de nascentes no local, que já recebeu várias atividades como plantio de árvores,

tipos de eventos. O Hotel do SESC Venda Nova tem 340 unidades habitacionais e

mutirão de limpeza do local, gincana, roda de capoeira. As reivindicações sobre o

recebe até 680 hóspedes.

modelo para o Parque do Lagoa que a comunidade deseja, é uma proposta mais
sustentável para a Via 220. O projeto alternativo de um Parque Linear para a bacia

O Clube Topázio localizado na Rua João Ferreira da Silva, nº 1274, no Lagoinha (antigo Bairro Paraúna), possui uma área verde de grande importância para a região
Antônio Leite Alves Radicchi, de 60 anos, era professor da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi morto após ser esfaqueado dentro
do ônibus 9805 (Santa Efigênia / Renascença) na Região Nordeste de Belo Horizonte, no
dia 13 de novembro de 2017. Ele era um dos coordenadores do Projeto Manuelzão do
Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG. fonte: https://www.em.com.br/app/
noticia/gerais/2017/11/13/interna_gerais,916385/professor-da-ufmg-e-esfaqueado-dentrode-onibus-em-bh.shtml
[8]

Todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar no humorista Geral Magela - o
Ceguinho - o cego que mais vê ou como ele próprio diz o cego de olho no futuro! Magela
tem 55 anos, é mineiro nascido em Venda Nova ! Usa sua própria deficiência para fazer
humor e tirar muitas gargalhadas do publico. Fonte: http://portalsabendodetudo.blogspot.
com.br/2013/11/geraldo-magela.html
[7]
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do Córrego do Capão visa à ampliação da pequena área oficialmente destinada

Uma discussão junto à comunidade local de ampliação do Metrô entre a estação

ao Parque do Conjunto Habitacional

(Figura 17). Sugere-se consultar popular à

Vilarinho sentido bairro Veneza, passando por Justinópolis e Ribeirão das Neves

comunidade para dar nova denominação ao parque visando homenagear o jor-

seria algo que beneficiaria e muito a população local. Na Avenida Vilarinho se-

nalista mineiro Arthur Nogueira de Almeida Neto

(1960-2017). Além do projeto

riam construídas três estações: Cenáculo, SESC e Paraúna. A discussão coletiva

do parque linear para o Córrego do Capão, os bairros Lagoa e Lagoinha deman-

deverá direcionar a melhor alternativa, em termos de mobilidade e sustentabili-

dam pela implantação do Parque da Paz Celestial, oficialmente reconhecida como

dade: metrô ou monotrilho. Os impactos da implantação da estação Venda Nova

praça, mas com dimensões de parque urbano.

no ano 2000 e recentemente das estações do BRT/Move, Candelária, Minas Caixa,

[9]

[10]

ENCAMINHAMENTOS FINAIS

Quadras do Vilarinho e UPA Venda Nova trouxeram impactos ambientais que
precisam ser dimensionados e esclarecidos. Uma compensação ambiental para
os mesmos deve ser empreendida pelo poder público resguardando as últimas

O Distrito de Venda Nova abriga a Sede do Poder Executivo de Minas Gerais sendo

áreas sem urbanização com a criação e implantação dos seguintes equipamentos

que os demais os poderes do Estado encontram-se no Distrito-sede de Belo Hori-

urbanos: Parque Ecológico Joaquim Pereira na área verde do Centro Cultural de

zonte. A “Cidade de Minas” trouxe grande crescimento para o distrito tricentenário

Venda Nova, Parque Ecológico e Cultural da Candelária na área verde do CEA, o

inserido no Vetor Norte de BH. As construções do prédio Minas, do prédio Gerais

Parque Linear Antônio Leite Alves Radicchi (do Vilarinho), na bacia de retenção de

e demais edifícios de Niemeyer aconteceram próxima às comemorações dos 300

cheias do Brejo Quaresma, o Parque Arthur Nogueira de Almeida Neto na área do

anos do distrito, em junho de 2011. Estas alterações na paisagem fizeram com

Parque Linear do Córrego Capão, altura do Conjunto Lagoa. A transformação da

que as identidades culturais e políticas da região se reencontrassem em diferentes

Praça da Paz Celestial em parque é uma alternativa viável, bem como incentivo

processos ressignificação e reavivamento. Apesar dos avanços, a localidade ainda

às áreas particulares do SESC e mata do Cenáculo de serem reconhecidas como

carece de muitas obras e investimentos públicos, sejam municipais, estaduais ou

reservas ecológicas particulares.

federais, pois grande parte da população é de renda baixa, constituindo-se enquanto periferia da metrópole belorizontina.

Para finalizar, vale ressaltar que talvez um dos maiores acontecimentos do distrito
em toda a sua história, e motivo de orgulho para muitos moradores de Venda

Ainda não implantado, o Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa possui uma área
aproximada de 16.100 metros quadrados. Localização: Rua Seis, s/nº (em frente ao nº 125), Bairro
Lagoa. Informações: 3277-8912. Fonte: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.
do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=fundacaoparque&lang=pt_
BR&pg=5521&tax=21602
[9]

Formado em jornalismo pela PUC Minas, em 1987 iniciou pela primeira vez na TV
Globo, saindo em 1990 e só regressando em 1992. A segunda fase na Rede Globo durou
25 anos, terminando quando Artur Almeida faleceu. Artur ocupou as funções de editor-chefe
e apresentador na TV Globo Minas por mais de 20 anos. Foi editor-chefe e apresentador
do MGTV entre 1997 e 2005 e 2009 e 2017. Entre 2005 e 2009 Artur exerceu as mesmas
funções no Bom Dia Minas. Ele era filho do jornalista Guy Almeida Morreu em 24 de julho de
2017, vítima de uma parada cardiorrespiratória enquanto tirava férias em Lisboa, Portugal.
[10]

1964

Nova de todas as idades seja a implantação da cidade administrativa e da catedral metropolitana. É como se Venda Nova, fosse a capital do estado, uma vez
que é o distrito mineiro que atualmente sedia o Poder Executivo estadual. Segundo alguns escritos, as paisagens de Venda Nova se refizeram no tempo e no
espaço, tal fato se traduz em uma pequena frase: a “Cidade de Minas”, primeiro
toponímia da capital, quando de sua transferência de Ouro Preto para esta região.
Essas identidades culturais e socioambientais precisam ser salvaguardas, por isso
o desenvolvimento de um museu no casarão da Rua Boa Vista em andamento,
se faz mais que necessário. Por último, sugere-a colocação de painéis ilustrativos
com pinturas e/ou fotos do patrimônio cultural e ambiental da regional para fins
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de informação junto aos usuários da estação. Cada painel conterá informações

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Lei municipal nº 5.765, de 24 de julho

técnicas, endereço, telefone e ônibus incentivando a visitação e apropriação por

de 1990. Disponível em www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-leg-

parte da comunidade local.

islacao. Acesso em 10. Jan. 2018
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RESUMO
À região adjacente à Represa da Pampulha foi idealizada pelo prefeito Otacílio
Negrão de Lima na década de 1940, mas só veio se concretizar na cidade enquanto
local de lazer através do governo de JK. Compõem o conjunto arquitetônico e
paisagístico da lagoa da Pampulha e adjacências: a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube,
a igreja de São Francisco de Assis e o Museu de Arte. A orla do lago, local de inúmeros
eventos esportivos regionais, nacionais e internacionais possui uma imensa estrutura
de lazer, como o Centro de Preparação Equestre da Lagoa e Estádio Governador
Magalhães Pinto, o ginásio do Mineirinho, pistas arborizadas para caminhada e
ciclismo, e o Zoológico. O estádio do Mineirão é o espaço mais conhecido como
parte integrante do histórico do futebol local. Até a década de 1980, as águas da
Barragem da Pampulha atenderam às atividades desportistas e banhistas, recebendo
várias pessoas e famílias. Infelizmente, devido ao recente aumento da poluição de
seu entorno, perdeu sua característica de balneabilidade. O crescimento urbano
desordenado com acréscimo de fábricas e residências ampliou o lançamento de
resíduos nos corpos hídricos dos córregos Ressaca e Sarandi. A partir de 2001/2002,
a prefeitura da cidade de Belo Horizonte, em parceria com a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais executou várias obras para tratamento das águas dos
respectivos córregos visando à recuperação da Lagoa. Na época da Copa do Mundo
inaugurou-se numa área ao lado do vertedouro, a estação Pampulha de BRT – Bus
Rapid Transport. Como se deu a inserção de um terminal de ônibus nesta paisagem
cultural turística? Como a legislação de Belo Horizonte permitiu impactos ambientais
dessa construção? Que alterações ecológicas esta estação BRT trouxe na Região
Lagoa da Pampulha? Será que houve alguma descaracterização da paisagem cultural
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turística? Assim analisando a inserção de um terminal de ônibus na paisagem
turística, o presente estudo aponta eventuais impactos ambientais na construção
da Estação de ônibus na Região da Represa Pampulha. Sendo assim procura à luz
da legislação local identificarem-se as permissões, articulações e reformulações
que consolidaram o respectivo empreendimento viário propondo novas funções
socioambientais e educativas para o mesmo.
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INTRODUÇÃO
A barragem da Pampulha, município de Belo Horizonte – MG, inicialmente foi criada objetivando controle de cheias e abastecimento público. Obra projetada durante a gestão anterior ao prefeito Juscelino Kubitschek contempla um complexo
arquitetônico modernista, pontos turísticos e residências[1] presentes na região
noroeste da cidade de Belo Horizonte. Existem no local também alguns rema-

Palavras-chave: Paisagem Cultural. Sistemas de Transportes, Impactos
socioambientais, Educação Ambiental, Preservação ecológica.

nescentes de vegetação nativa como a Ilha dos Amores. E ilhas artificiais[2] decorrentes do assoreamento de alguns tributários, cujas nascentes encontram-se no
município de Contagem. A construção do conjunto arquitetônico ultrapassou a aspiração inicial. O projeto composto por curvas sinuosas e modernas ficou a cargo
de Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho. Assim a Lagoa da Pampulha é
um complexo de arquitetura e de lazer, que se tornou marco artístico internacional, bem como um local de atrações, competições e eventos tanto nacionais como
mundiais. Além disso, consolidou-se no cenário local por ser um espelho d’água
completado por um conjunto arquitetônico e paisagístico, com obras assinadas
pelo arquiteto carioca Niemeyer encomendadas pelo então prefeito da cidade de
Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976). Para a execução da
obra, Oscar Niemeyer (1907-2012) contou com outros grandes nomes, dentre eles
Alfredo Ceschiatti, Cândido Portinari, Joaquim Cardoso, Roberto Burle Marx. Atualmente o belo complexo, composto pela Igrejinha de São Francisco, o Museu de
Arte, a Casa do Baile e o Iate Clube foi elevado à condição de Patrimônio Cultural
da Humanidade. Especificamente, a partir do presente estudo, compreende-se
então a importância cultural na existência da Lagoa da Pampulha para a capital.
Em 2014 complementando o calendário oficial da Copa do Mundo, Belo Horizonte

A legislação impõe um padrão ocupacional diferenciado para a orla da lagoa, com
lotes maiores do que o tradicional de 360 metros quadrados, e impossibilidades e/ou
limitações técnicas de verticalização.
[1]

As Ilhas da Ressaca foram formadas por material geológico e diferentes litologias
proveniente da calha do Córrego Ressaca e hoje encontram-se ocupadas pelo Parque
Ecológico da Pampulha.
[2]
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recebeu alguns jogos[3]. Para sediá-los, a cidade passou por uma série de requali-

Os frequentadores da estação[4] por sua vez, utilizam o terminal de ônibus no dia-

ficações urbanas. Uma delas foi à construção de dois corredores de BRT com es-

a-dia sem um olhar perceptivo que estabeleça conexões com a paisagem turística

tações em substituição ao projeto original de um metrô subterrâneo. Próximo do

da barragem, sua importância cultural, e preservação ecológica. Pelas janelas dos

ao Museu de Arte, na confluência das avenidas Dom Pedro I e Portugal constru-

ônibus apenas paisagens comuns do cotidiano para as quais a visão e demais

iu-se uma grande estação de BRT (Figura 01).

sentidos já se acostumaram. Paisagens do movimento entre paisagens do morar
e paisagens do trabalhar. Nas palavras de Campolina (s/d, p. 03), os passageiros
saem de seus lugares de moradia com destino aos lugares de trabalho e a estação
é apenas um lugar-movimento. Neste contexto, pretende-se entender a inserção
socioambiental da estação na Pampulha e do corredor de BRT a ela conectado
(Figura 02) propondo novas apropriações, olhares, usos e significados.

Figura 01 – Construção da Estação Pampulha do BRT

Figura 02 – Fluxo de passageiros e ônibus no corredor do BRT entre a Estação Pampulha e a Área

Fonte: http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/styles/galeria_de_imagem_600_400/public/

Central

galeria/belohorizonte_aerea_mobilidade_avpedroprimeiro1401_01.jpg?itok=_iNi-igl

Fonte: http://www.bhtrans.pbh.gov.br/move (2017)

O projeto Estação BRT Pampulha, entrou em operação no primeiro semestre de 2014,
ainda em fase final de obras. Neste equipamento incluem-se como diferenciais nos seus 43
mil m2 de área construída, um terminal de ônibus turísticos com lojas e serviços e uma terceira
plataforma lúdica multifuncional com 6 mil m2, de onde se poderá descortinar a vista da
lagoa da Pampulha e arredores, se apropriar do amplo espaço lúdico, usufruir do restaurante
panorâmico, e abrigar manifestações culturais e convivência coletiva (CAMPOLINA, s/d, p.
08).
[4]

Agenda de jogos da primeira fase da Copa 2014 em Belo Horizonte: 14 de junho,
às 13h. Colômbia (C1) x Grécia (C2); 17 de junho, às 13h. Bélgica (H1) X Argélia (H2); 21 de
Junho, às 13h. Argentina (F1) x Irã (F3); e 24 de Junho, às 13h. Costa Rica (D2) x Inglaterra
(D3). Fonte: http://www.ebc.com.br/esportes/2013/12/belo-horizonte-saiba-quais-serao-osjogos-da-copa-no-mineirao
[3]
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do BRT/Move[8]. Sobre o BRT, enquanto um dos componentes de readequação
urbanística, Campolina (s/d, p. 06) frisa que:
As operações do sistema BRT-MOVE entraram em funcionamento
parcial, em Março de 2014. O projeto de Operação urbana Consorciada
– OUC Nova BH inspirou-se em operações urbanas consorciadas
menores, já implementadas com sucesso em outras grandes metrópoles
como a OUC Agua Espraiada em São Paulo, em 2011 com cerca de 06
Km2 de área, a OUC Diagonal Mar em Barcelona, de 1997, cerca de
17,2 Km2, e Puerto Madero em Buenos Aires , de 1997, com cerca de
0,7 Km2. A OUC Nova BH foi posta para discussão pública com área de
abrangência muito maior, algo em torno de 25 Km2 e em uma única
fase de implantação. Por sua amplitude, o plano encontrou resistência
em setores da iniciativa privada ligados ao planejamento e execução
dos empreendimentos imobiliários suportes à viabilidade do projeto,
a ser concretizado através de PPPs, Parcerias Público-Privadas. A
argumentação fundamentada do setor é que o tamanho do mercado
local não tem porte suficiente para neutralizar a magnitude da proposta
inicial.

Em aspectos de mobilidade turística, a região da orla teve duas experiências de
linhas turísticas, em 2007, a 505 – Circular Lagoa da Pampulha[5] e posteriormente
em 2016, a linha 512 – Estação Pampulha/Circuito Pampulha[6], porém inviabilizadas, após algum tempo de operação (Figura 03). Atualmente, uma jardineira Chevrolet da década de 1950 faz o percurso de visitação cultural e turística da Lagoa.
Em contrapartida, novas obras urbanas ganharam vigor, sobretudo, após o Mundial de Futebol. Conforme os planos viários concebidos para a Copa do Mundo
2014, a área receberia três estações de metrô subterrâneo, Pampulha, Aeroporto
e UFMG. O metrô acabou economicamente sendo substituído pela opção do BRT[7]
com construção da estação de ônibus da Pampulha, que se inseriu no contexto
local e na paisagem cultural. Na região foi construído o Viaduto Oscar Niemeyer,
na confluência das Avenidas Dom Pedro I e Portugal, altura da Estação Pampulha
Não tem carro e está a pé? Esta não é mais uma desculpa para deixar de conferir as
belezas da Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte, através da BHTRANS, criou a linha
505 - Circular Lagoa da Pampulha, que desde dezembro tem como trajeto os 18km de orla
da lagoa. O 505 têm facilitado o acesso e dado mais conforto aos que desejam conhecer a
lagoa, especialmente àqueles que não possuem outros meios de transporte. Inaugurada no
dia do aniversário de 110 anos de BH, a linha, segundo a assessoria da BHTRANS, teve sua
criação articulada a uma demanda já existente. A linha facilitou no ano passado a visão da
árvore de Natal instalada na Lagoa . São cerca de 25 minutos para contornar toda a orla.
(Fonte: Jornal da Pro-Civitas, Ano IV, Número XV, abril de 2008, página 03)
[5]

Operado pela BHTRANS a partir do dia 24 de setembro de 2016, a linha
alimentadora Linha 512 – Circular Circuito Pampulha circulava na região de terça
a sexta-feira e nos finais de semana e feriados. A partir do 31/10/2017, a linha
alimentadora foi extinta, em função de baixa demanda de usuários. A média era de 6,7
usuários por viagem (BHTRANS, 2016; BHTRANS, 2017).
[6]

Os mais complexos pontos nodais do sistema são as estações de transbordo entre
linhas de ônibus alimentadores e BRT troncais. Nestes equipamentos, o ser urbano tende a
permanecer mais tempo e pode ser intuído a estender suas dimensões do habitar e trabalhar
(CAMPOLINA, s/d, p. 08).
[7]

1976

Conforto, rapidez, integração, frequência e pontualidade. Os atributos do BRT
que, na sigla em inglês significa Transporte Rápido por Ônibus, foram fundamentais
na escolha do nome e da marca do sistema, que em Belo Horizonte foi batizado de
MOVE (...), que induz a deslocamento, mover de um lugar a outro”, disse o presidente,
na entrevista. Outra grande vantagem da escolha do nome, principalmente do ponto
de vista de sinalização e orientação para o usuário, é que MOVE tem a mesma grafia e
o mesmo significado em português, inglês e espanhol. Fonte: http://www.bhtrans.pbh.
gov.br/portal/page/portal/portalpublico/Temas/Noticias/move-brt-090813
[8]
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tificação turística e apropriação cultural enquanto bem patrimonial de inigualável
valor.

A HISTÓRIA DE UMA LAGOA: o nascimento de um lugar
e a morte de outro
A construção da Pampulha satisfez a carência de um local de lazer em Belo Horizonte, sobretudo para esportes náuticos. Além de ter sido criada para ser lugar
de práticas esportivas, lazer e eventos, ela também serve de abrigo para várias
espécies tanto da fauna como da flora, melhora a umidade do ar e também ornaFigura 03 – linhas turísticas de ônibus na Pampulha

menta a paisagem. Para se entender um pouco da história de fundação da Pam-

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_Q5zkotcSRjg/STxoLL61zaI/AAAAAAAAAGU/bgAqmyd0sD4/

pulha necessita-se compreender a importância da existência de comunidades que

s320/505bh6.jpg

tiveram suas vidas e dinâmicas alteradas em função da construção de lagos e
lagoas[10] dentro dos municípios. Para se promover a construção do lago, a história

Em decorrência da Copa do Mundo no ano de 2014, obras de mobilidade urbana,

dos moradores da Pampulha Velha foi extinta e esse elemento pretérito é pouco

desassoreamento e despoluição foram acionadas e colocadas em prática pelos

divulgado. A Lagoa artificial foi um barramento fluvial no Ribeirão da Pampulha

órgãos administradores do Estado e da capital. Tal mobilização ligou-se ao fato de

idealizado pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima na década de 1940. Muito

se cogitar recentemente o reconhecimento do complexo da Pampulha pela UNE-

mais que um simples espelho d’água foi criado com objetivos de manancial públi-

SCO. Cartão postal da cidade, o meio ambiente da represa e todo seu complexo

co e controle das cheias.

arquitetônico foram em 17 de julho de 2016 declarados Patrimônio Cultural da
Humanidade, que impôs condições[9] para que a barragem seja efetivamente recu-

Situa-se na zona noroeste do município de Belo Horizonte no Estado de Minas

perada e totalmente revitalizada. Os bons tempos da Pampulha talvez novamente

Gerais no final a antiga Avenida da Pampulha, hoje denominada de Presidente

se tornem realidade, através da implantação de um amplo programa ambiental

Antônio Carlos. Nesta região localiza-se o Aeroporto Carlos Drummond de An-

bem elaborado, com a participação ativa das comunidades do entorno e órgãos

drade inaugurado em 03 de março de 1933. Faz parte de um conjunto com várias

de gestão pública. Declarada como área de interesse internacional pela UNESCO

atrações turísticas, dentre os quais: a Casa de Juscelino Kubitschek, a Casa do

especificamente em prol de suas especificidades culturais e ambientais, espera-se

Baile, o Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), o Ginásio do Mineirinho,

atingir o objetivo maior de toda a região, bem como de toda coletividade: sua iden-

a Igreja de São Francisco de Assis, “fora dos padrões normais”, o Iate Tênis Clube, o
Jardim Botânico da cidade, o Jardim Zoológico Sargento Silvio Hollebach, o Museu

Entre as alterações solicitadas, estão à restauração do museu, a desapropriação do
Iate, a reforma na Igrejinha da Pampulha, a melhora na qualidade da água da lagoa e a
revitalização de praças. Fonte: http://hojeemdia.com.br/horizontes/pampulha-tem-desafiospara-manter-t%C3%ADtulo-de-patrim%C3%B4nio-da-humanidade-1.442434
[9]

1978

de Arte da Pampulha, o Parque de diversões Guanabara, o Parque Promotor Lins
para mais informações sobre o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
visite a página disponível no link: http://www.mabnacional.org.br/
[10]

1979
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do Rego, a Praça Geralda Damata Pimentel. São dezoito quilômetros de orla ar-

fez com que o cassino se transformasse em museu de Arte; a casa de bailes nunca

borizada circundados pela antiga Avenida Presidente Getúlio Vargas, oficialmente

funcionou como espaço popular de dança; a interdição do lago, devido à con-

denominada de Otacílio Negrão de Lima.

taminação por parasitas[14] causadores da Esquistossomose, impediu a prática de
esportes náuticos e reduziu as atividades do Iate Clube; finalmente, a capela, cuja

O conjunto arquitetônico e paisagístico somente se concretizou, quando Juscelino

concepção, nada convencional custou a receber a sagração[15] pelo bispo da Igreja

Kubistchek de Oliveira assumiu o comanda da Prefeitura, entre 1942 e 1944. A ad-

Católica, Dom Cabral, permanecendo durante muitos anos sem uso social.

ministração municipal objetivava criar no lago um local luxuoso de lazer, para realização de esportes náuticos com cassino, atraindo assim investimentos. As obras

O público era variável com pessoas passeando sozinhas e até famílias inteiras

do conjunto arquitetônico composto pela casa de dancing popular, igreja de São

em excursão. Em 02 de julho de 1964, a lei municipal n° 1.114, dispôs sobre a

Francisco, o cassino-museu, foram projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer com

construção de uma linha de bondes na avenida que margeia o lago da Pampulha,

a colaboração do engenheiro de estruturas, Joaquim Cardoso

(1897-1978) e do

com a denominação Linha de Recordação. Pelo projeto nota-se que o Lago da

paisagista Burle Marx (1909-1994). O pintor paulista Candido Portinari (1903-1962)

Pampulha era aprazível atraindo moradores da cidade e visitantes devido à sua

e o escultor mineiro Alfredo Ceschiatti (1918-1989) assinaram obras relevantes.

balneabilidade.

[11]

Entre as décadas de 1940 e 1960, na orla da barragem da Pampulha ergueu-se

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

uma imensa estrutura de lazer: a Casa do Baile, o Cassino, hoje Museu de Arte, o
Centro de Preparação Equestre da Lagoa, o Estádio Governador Magalhães Pinto
- Mineirão[12], o Ginásio do Mineirinho, o Iate Tênis Clube, o Igrejinha de São Francisco de Assis, o Zoológico de Belo Horizonte. De acordo com Silva (2012) devido
a discordâncias, dificuldades impediram por algum tempo a execução do que foi
redefinido. A autora destaca: a proibição dos jogos de “azar” no país em 1946[13]

Joaquim Cardozo e Oscar Niemeyer iniciaram sua colaboração em 1940, com o
Cassino e a Igreja da Pampulha, na cidade de Belo Horizonte. O Brasil já firmara uma sólida
base na tecnologia do concreto armado, e ambos os profissionais já tinham experimentado
soluções inovadoras propiciadas pelos trabalhos em equipe. Entretanto, enquanto Niemeyer
apenas iniciaria a manifestação sistemática de suas ideias por escrito mais de uma década
depois, com a criação da revista Módulo, Cardozo costumava publicar com frequência
suas poesias e artigos sobre arte e literatura. Enquanto o arquiteto privilegiava explicações
práticas e específicas baseadas em seus projetos, o discurso do engenheiro era sempre mais
idealista e platônico, provavelmente, devido ao seu profundo conhecimento matemático.
[11]

local de inúmeros eventos esportivos e históricos do futebol regional, nacional e
internacional
[12]

Decreto-lei federal n° 9.215 de 30 de abril de 1946, assinado pelo Presidente
Eurico Gaspar Dutra
[13]

1980

Entre os anos de 1938 a 1940, a Prefeitura buscou tratar a água com sulfato de
cobre para eliminar o “Schistosoma masoni”, agente causador de esquistossomose, que
contaminava a água da lagoa. Ainda com a intenção de eliminar o parasita, foi iniciada
a criação de patos e marrecos na lagoa com o objetivo de que as aves viessem a se
alimentar dos caramujos hospedeiros da cercaria. Os caramujos se proliferavam de
tal forma que era possível encontrar montículos de um metro de altura às margens
da lagoa. http://www.museuvirtualbrasil.com.br/museu_pampulha/modules/news3/
article.php?storyid=11
[14]

Quando a construção de uma igreja chega ao fim, a celebração que marca a vida
dela tem o nome de “dedicação”, que pode ser traduzida como consagração, sagração
ou inauguração. O termo normalmente mais usado é “dedicação” (...). Na dedicação
da igreja, o rito é belíssimo e muito rico de significados. Normalmente, é o bispo
daquela diocese quem dedica à nova igreja. Ali acontece a aspersão da água benta, as
unções do altar e das paredes no edifício, a incensação, a deposição das relíquias no
altar, a iluminação e, é claro, o rito da Palavra e da Eucaristia. Fonte: https://formacao.
cancaonova.com/igreja/catequese/o-que-e-o-rito-de-dedicacao-de-uma-igreja/
[15]

1981
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Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a, por intermédio do
Departamento de Bondes e Onibus, construir uma linha de bondes que
percorrerá a Avenida que margeia o lago da Pampulha.
§ 1° - O percurso da referida linha será sòmente no trajeto da Avenida
que margeia o lago da Pampulha, fazendo os bondes a circular do
referido lago.
§ 2° - Seu funcionamento ficará restrito ao percurso referido no
parágrafo primeiro.
Art. 2° - Será construída na entrada do Jardim Zoológico uma gare, que
será uma espécie de estação central, para confôrto dos passageiros.
Parágrafo único - Serão construídas pequenas estações em frente aos
seguintes locais: Igreja da Pampulha, Iate Golfe Clube, Casa do Baile,
Cassino da Pampulha e Pampulha Iate Clube.
Art. 3° - Ao lado do Jardim Zoológico, em terreno da própria
Municipalidade, será construído um pequeno balcão para reparo dos
bondes.
Parágrafo único - Serão aproveitados os trilhos que estão sendo retidos
das linhas dos diversos bairros da Capital, onde existiam bondes,
para construção da linha referida nesta Lei, como também serão
aproveitados todos os bondes em boas condições de uso.
Art. 4° - A denominação da referida linha de bondes será “Recordação”.
Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução da presente Lei
pertencer, que a cumpra e faça cumprir, tão inteiramente, como nela se
contém.
Belo Horizonte, 2 de julho de 1964
Jorge Carone Filho, Prefeito de Belo Horizonte
Publicada no Minas Gerais de 04/07/1964
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de caminhadas e apresentações artísticas, e até eventos mesmo internacionais,
como é o caso de corridas, sendo a mais conhecida a VIP – Volta Internacional da
Pampulha, na Avenida que contorna a barragem. A Pampulha é palco do maior
show de fogos do Estado, reunindo no entorno, cerca de 300.000 pessoas na virada do ano.

JUSTIFICATIVAS DO BRT E NOVAS PERSPECTIVAS:
a estação Pampulha enquanto futuro espaço de
Educação Ambiental
A Copa do Mundo ocorrida em junho de 2014 marcada mais por protestos populares do que por competições esportivas[16], fez com que algumas cidades recebessem milhares de visitantes vindas de todas as partes do mundo. Os preparativos
para os eventos da mesma contemplavam ações voltadas à apresentação de uma
urbe bem estruturada, estádios novos, avenidas e corredores viários, preparadas
para receber número expressivo de pessoas. Outro quesito básico era uma cidade
preocupada com o meio ambiente e sua preservação integral. Almejava-se apresentar uma paisagem da Pampulha completamente revitalizada e digna do papel
de cartão postal amplamente divulgada por imagens belíssimas, mas extraordinariamente transformada pelo estado de degradação e poluição. Contraditoriamente, o entorno do estádio teve suas árvores suprimidas e seu entorno, antes de
solo descoberto substituído por superfícies cimentadas. A implantação dos dois
corredores de BRT também suprimiu vários indivíduos arbóreos principalmente
dos canteiros centrais. Vale ressaltar que a Estação Pampulha foi legalmente instituída pelo artigo 5º, item VI da Lei Municipal nº 7.928 de 28/12/1999, que por
sua vez dispôs sobre operações urbanas para implantação das Estações Alípio de

Até a década de 1980, suas águas, atenderam muito bem aos propósitos lúdicos e recreativos, recebendo banhistas, desportistas e outras atividades. Nos dias
de hoje, apesar do alto grau de poluição recebida de fábricas e residências que
lançam resíduos nos córregos Ressaca e Sarandi, suas pistas de caminhada e ciclismo ainda são utilizados com frequência por moradores da capital e mesmo
dos municípios vizinhos. A Lagoa recebe anualmente multidões na realização
1982

Esperava-se com a proximidade dos eventos da Copa do Mundo 2014 que as
mobilizações e protestos se intensificasse em todo o pais em prol de melhorias na
prestação dos serviços públicos, mas tudo não passou de brevidade. Que se possa no
futuro, verdadeiramente legitimar conquistas a partir do exercício da democracia.
[16]

1983
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Melo, Barreiro, Belvedere, Carlos Luz, Dom Bosco, Pampulha, Salgado Filho, Venda
Nova e Waldomiro Lobo no âmbito do Projeto BHBUS.
1.7 Estação Pampulha
1.7.1 Perímetro de descrição da área
A estação Pampulha é constituída por duas áreas em margens opostas à
Av. Dom Pedro I, a primeira de 8.754m² (oito mil, setecentos e cinquenta
e quatro metros quadrados), no bairro Jardim Atlântico, delimitada
pelas avenidas Dom Pedro I e Portugal e pela Rua Cheik Nagib Assrauy,
no quarteirão 102, CP 158-13-M, e a segunda, de 22,573m², (vinte e dois
mil, quinhentos e setenta e três metros quadrados), no mesmo bairro,
delimitada pelas avenidas Dom Pedro I e Portugal – até a divisa do
Clube Labareda – e pelas ruas Cinco e Mário Jofre de Morais. As áreas
situadas nos lotes 01 a 08, 20, 21-A, 22-A, 23-A, 24-A, 27-A, 29-A, 30-A e
31 do quarteirão 08, CP 158-181-H
1.7.2. Plano Urbanístico da área
Há necessidade de novo arranjo viário, pois a lagoa e o aeroporto da
Pampulha constituem barreira ao trafego da Pampulha e do bairro
Planalto, que se faz pela Av. Pedro I, sendo ai distribuído pela Avenida
Portugal por meio de um trevo no qual existem apenas duas alças.
A reurbanização objetiva a unificação das áreas destinadas á estação,
que poderá ser circundada por extensão da Avenida Pedro I. No sentido
centro/bairro, a extensão seria constituída entre a estação e o Clube
Labareda, com um ramo alcançando a Av. Pedro I sob o viaduto da
Avenida Portugal e outro acessando esta avenida em direção ao bairro
Planalto. No sentido bairro/centro, a Avenida Pedro I, após cruzar
por baixo a Avenida Portugal, entraria à direta, circulando o terreno
da estação e sobrepondo-se à Rua Cheik Nagib Assrauy. Sobre esta
possibilidade, será elaborado estudo funcional e projeto básico da área
em torno da estação, de forma a não somente mitigar os impactos do
trafego no local como obter solução viária abrangente para o trafego

1984
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de acesso à margem posterior da represa, onde estão localizados
elementos arquitetônicos expressivos.
Deverá ser também reurbanizada a área do vertedouro da barragem e
os equipamentos da Secretaria Municipal de Esportes, tornando mais
funcional o sistema de circulação e de operação da estação .
A estação será construída na Avenida Pedro I - trecho entre avenidas
Portugal e Otacílio Negrão de Lima -, que terá o traçado alterado, sendo
dividida em dois ramos e possibilitando a desafetação do trecho onde
estará localizada à estação.
A pista sobre a barragem da Pampulha será alterada para incluir
faixa reservada á circulação de ciclistas e praticantes de cooper,
estabelecendo a continuidade da Avenida Otacílio Negrão de Lima, dos
dois lados da barragem.
Além do licenciamento ambiental, deverá o empreendimento ser
submetido e aprovado pelos órgãos responsáveis pela proteção do
patrimônio cultural.
1.7.3. Ajuste na circulação viária
Fica alterada a classificação viária abaixo relacionada:
Folha...Quadrícula....Logradouro
14........5059.............Rua Cheik Nagib Assrauy
Alteração: classificar como arterial entre as Avenidas Portugal e Dom
Pedro I
1.7.4. Novos parâmetros urbanísticos
De acordo com os subitens II e III do § 3º do art. 2º e o § 9º do artigo
3º da Portaria EMAER 002/ISC 4/160 381, a altura máxima admissível

1985
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para o empreendimento é de 8,00m (oito metros), qualquer que seja o
desnível em relação à elevação do Aeroporto da Pampulha.
Área do Terreno (m²) – 31.327
Coeficiente de aproveitamento – 1,7
Taxa de Ocupação – Taxa de Permeabilização – 20%
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Almeja-se com o presente artigo contribuir para idealizações futuras que sensibilizem parte dos envolvidos no cotidiano da atual Estação Pampulha, para não
ser mais apenas um espaço de embarque e desembarque, mas sim local de descontração, conhecimento e contemplação. Conforme atesta Silva (2012, p. 14), a
educação ambiental, é chave para a conservação do meio e preservação da Lagoa
da Pampulha. Sabe-se que qualquer obra que seja realizada em qualquer área da
barragem, necessita posteriormente de manutenção e acompanhamento, para
que os objetivos de preservação do patrimônio mundial sejam resguardados. O

Com intuito de promover a proximidade do estádio do Mineirão com a área cen-

projeto de educação ambiental na Estação Pampulha vai além de expor os prob-

tral e demais polos urbanos do município, projetos viários foram pensados para se

lemas de poluição e degradação da Lagoa da Pampulha, apresentará cenários,

promover a mobilidade integrada à sustentabilidade. Assim inicialmente optou-se

perspectivas e potencialidades locais. O espaço tem grande chance de se tornar

pela construção de uma linha de metrô subterrânea entre a área da Pampulha e

uma referência de urbanidade e civilidade, sobretudo, para que as pessoas que

a Praça da Savassi, que ficaria como legado urbanístico para a cidade. Questiona-

moram ou trabalham na região demonstrem o orgulho mineiro por esta paisagem

mentos técnicos se confrontaram e a solução encontrada foi à implantação de um

cultural, que faz parte da lista de Patrimônios Culturais da Humanidade, dos quais

sistema de BRT em substituição ao metrô (Figura 04).

a maioria encontra-se nas Minas Gerais.
A estação Pampulha abarca perspectivas de constituição de um centro itinerante
de educação ambiental que contemple ações educativas para a mobilidade e a
sustentabilidade, pois atualmente, a lagoa projetada para ser um local de lazer
não está muito diferente. A conservação de espécies da flora e da fauna, no entorno desse cartão postal da capital de Minas Gerais, está completamente degradada. As águas estão contaminadas pelo lançamento de esgotos e resíduos, denunciando a ausência de um programa de coleta seletiva de lixo[17], sendo imprópria
para qualquer tipologia de uso pela sua condição e Classe 3[18].
A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de
gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa
uma grande vantagem para o meio ambiente uma vez que diminui a poluição dos
solos e rios. Este tipo de coleta é de extrema importância para o desenvolvimento
sustentável do planeta. (Sua Pesquisa, 2008 apud Silva, 2012) Disponível em: http://
www.suapesquisa.com/o_que_e/coleta_seletiva.htm
[17]

Figura 04 – Mapa do Sistema de BRT de Belo Horizonte (MOVE)
Fonte: Move (on line, 2017)

1986

A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou em março deste ano, o resultado do trabalho
de recuperação da qualidade da água da Lagoa da Pampulha. As metas estabelecidas
pelo contrato para a execução da primeira etapa dos serviços, que correspondem ao
[18]

1987
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Outras modalidades com a participação da comunidade, que se conectem ao

a Pampulha Nova, o homem molda a natureza, sendo além do represamento, o

movimento de ônibus e passageiros com várias faixas etárias podem se pensadas

destaque para a construção de uma igreja ousada dedicada a São Francisco de

como música, teatro, rádio e televisão. Uma boa ação é a programação de eventos

Assis, um marco da arquitetura moderna que se materializa nas demais formas

diversificados, de tradicionais aos contemporâneos (música, teatro, dança e liter-

da arquitetura do conjunto moderno. Almeja-se através deste estudo contribuir

atura) de maneira a atrair jovens, adultos e idosos. Nos dias em que acontecerem

com ações que ampliem os olhares dos belo-horizontinos e dos visitantes para a

estas ações sugere-se divulgarem através de aparelho de som, todas as melhorias

proteção de um patrimônio universal. A capital receberá novamente seu espelho

e estudos que estão sendo feitas na lagoa da Pampulha rompendo com o histórico

d’água local viável para toda possibilidade de lazer, cultura e descanso.

processo de degradação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São perspectivas de mobilidade e sustentabilidade que se desdobram por esta
relevante paisagem cultural. Um grande exemplo disso tem sido a estação de BRT
criada, quando da implantação de dois corredores viários. A estação trouxe no-

No presente momento, a Educação Ambiental é bem mais que uma questão pri-

vos cenários, mas também materializou impactos socioambientais significativos.

oritária, é um direito e um dever em todos os empreendimentos, pois dela ad-

Como o corredor viário Pedro I/Antônio Carlos/Cristiano Machado é receptor de

vém todo o sucesso da intervenção realizada. Entende-se que os objetivos de re-

toda a demanda de transporte municipal e intermunicipal que foi reformulada

alização de um projeto de mobilidade e sustentabilidade para serem efetivamente

para ser BRT. Pelo corredor também circulam as troncais metropolitanas geren-

alcançados, dependem de toda uma estratégia bem sucedida, acompanhado de

ciadas pela companhia estadual, o que aumenta o fluxo de ônibus com impactos

uma participação ativa da coletividade e instituições. Novas mentalidades e com-

correlacionados. Assim a respectiva estação e as demais do sistema podem ofere-

portamentos mais sustentáveis de todos os seguimentos sociais, empresariais e

cer atividades lúdicas de educação ambiental para a população que se desloca di-

públicos e privados da sociedade se consolidam a partir da Educação Ambiental.

ariamente pelo corredor. Para o munícipe que comparece todos os dias à estação

Por meio dessa, visa-se cumpri as prerrogativas do direito ao resguardo do meio

para embarque, desembarque e deslocamentos será uma alternativa de perceber

ambiente, garantir o bem estar e qualidade aos cidadãos da cidade de Belo Hori-

uma estação mais conectada com as paisagens simbólicas da região que mora

zonte e de seus visitantes.

ou trabalha. Somente, aquilo é que de “outros” ou de ninguém, enquanto materialização da coisa pública se torna um espaço ou elemento de todos, quando há
conexão e identidade.
Projetos de mobilidade, não devem se preocupar somente com quadros de horários, operacionalidade e funcionalidade de linhas, quadros de horários, fluxos de

enquadramento da lagoa nos padrões de Classe 3, conforme Resolução Conama 357/05 e DN
Copam/CERH/001-08, foram alcançadas no final de dezembro de 2016. Essa classificação
permite, por exemplo, a recreação de contato secundário, ou seja, a prática de atividades em
que o contato com a água seja esporádico ou acidental e a possibilidade de sua ingestão seja
pequena, tais como a pesca amadora e o iatismo. Fonte: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/
noticia.do?evento=portlet&pAc=not&idConteudo=260236&pIdPlc=&app=salanoticias

1988

passageiros, etc., mas faz-se extremamente necessário a ser também espaço de
construção da percepção e da cidadania. Nem praticamente os todos mineiros
sabem da amplitude e tamanha importância das ações que estão sendo realizadas pela revitalização do conjunto arquitetônico e paisagístico. Após propor ações
educativas e culturais, esta pesquisa apresenta como proposta de discussão junto

1989
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à comunidade local, um projeto de mudança da denominação da Estação para Os-

capital. Assim, o metrô subterrâneo volta a ser uma estratégia viável a ser repen-

car Niemeyer objetivando homenagear Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares

sada no futuro. Sugerem-se adequações nos projetos das linhas Dois/Lilás (Bar-

Filho, que em 15/12/2017 completaria 110 anos, tendo falecido há cinco anos. Este

reiro/Nova Suíça) e Três/Verde (Savassi/Lagoinha) de expansão do sistema de trem

estudo realizado destaca ainda de fundamental importância uma ação no sen-

metropolitano atualmente operado pela CBTU. A Linha Dois (Barreiro/Nova Suíça/

tido de compensação ecológica dos impactos ambientais da Estação Pampulha,

Pampulha) faria a ligação entre a Estação Nova Suíça e a Estação Pampulha com

através da implantação do Parque Arquiteto Oscar Niemeyer (Parque Ecológico e

estações na Avenida Juscelino Kubitschek (Calafate), no cemitério da Paz, na Aveni-

Cultural Enseada das Garças), em duas áreas verdes destinadas a fins conserva-

da Catalão, no Bairro Ouro Preto, no Campus da UFMG no Iate Clube, no Aeroporto

cionistas. Considera-se também a viabilidade ou não de declaração de toda lagoa

Pampulha e finalmente na Estação BRT Pampulha. A Linha Três (Savassi/Lagoinha/

como parte integrante do Parque Francisco Lins do Rego (Parque Ecológico da La-

Jardim Zoológico) sairia da Estação Lagoinha, passando pelo Cemitério do Bonfim,

goa da Pampulha), inserindo todo o espelho d’água, a Ilha dos Amores, a igrejinha,

Carlos Prates, Padre Eustáquio, Pedro II, Jardim Alvorada, bairros Inconfidência e

o museu, a Casa do Baile e o vertedouro na respectiva unidade de conservação.

Castelo, Alípio de Melo, Serrano atingindo o Jardim Zoológico.

A transformação da Praça Nova da Pampulha em Parque Geralda Damata Pimentel com ampliação de seus baixos índices de arborização pode ser uma compensação pela supressão de árvores no entorno do espaço do Mineirão. Sugere-se
também a implantação urgente do Parque Municipal do Bairro Trevo para o qual
se propõe o nome de Parque Cândido Portinari. A região degradada do vale do
Ribeirão Pampulha entre o vertedouro da Barragem na confluência das avenidas
Antônio Carlos/Dom Pedro I até a Avenida Cristiano Machado e entre o aeroporto e os bairros Itapoã, São Bernardo e São Tomás podem ser recuperadas como
contrapartida pelo impacto das obras do BRT Dom Pedro I/Antônio Carlos e inseridas como área de ampliação do Parque Ecológico do bairro Dona Clara, para
o qual se sugere o nome de Parque Alfredo Ceschiatti. Visando homenagear o
Engenheiro Joaquim Cardoso, seu nome poderá ser dado ao Parque Ecológico do
Bairro Universitário, na regional Pampulha. A reativação das linhas turísticas 505 e
512 podem ser discutidas com a comunidade através da transformação das linhas
3302-A em 505 (Estação Pampulha/Conjunto Nova Pampulha via Museu de Arte) e
3302-B em 512 (Estação Pampulha/Xangri-Lá via Igreja da Pampulha).
Por último, a paisagem cultural e turística da Pampulha, enquanto Patrimônio da
Humanidade precisa de mobilidade que sustentavelmente incentive o deslocamento e a visitação de todo o complexo, seja por turistas, como por moradores da
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RESUMO
O presente trabalho aborda a preservação de acervos raros que estão armazenados
em edificações tombadas, em meio urbano, bem como a qualidade do ambiente
interno, em bibliotecas, cujo acervo necessita de cuidados especiais. Como objeto
empírico averiguou-se como o processo de urbanização do Bairro da Boa Vista,
em Recife – PE, caracterizado pela substituição sistemática da vegetação natural,
pela impermeabilização do solo, e pela intensificação das atividades antrópicas,
sobretudo, fluxo de veículos e lançamento de partículas sólidas na atmosfera,
entre outros fatores, representa um risco para qualidade do meio ambiente e,
consequentemente, pode trazer sérios danos ao patrimônio cultural. Em especial,
observou-se como o aumento de temperatura e da poluição pode prejudicar
acervos raros, como o existente na Faculdade de Direito do Recife (FDR). Foram
realizadas medições de elementos climáticos e ambientais no entorno imediato
da Faculdade, notando-se que a presença de vegetação desempenha um papel
importante no conforto do local. No interior da Biblioteca de Obras Raras da FDR,
foi realizada uma Avaliação Pós-Ocupação do ambiente construído (APO). Foi
constatado que os níveis de temperatura e de umidade relativa do ar estão acima
dos parâmetros considerados adequados para salvaguarda de acervos raros. Foi
também realizada uma análise sobre a qualidade do ar no ambiente do acervo,
verificando-se a presença de fungos no ambiente da biblioteca. A combinação desses
diversos fatores específicos contribui para o desenvolvimento de reações químicas
e, consequentemente, para a degradação do acervo. Tanto quanto edificações, o
acervo armazenado nas mesmas representa um patrimônio a ser preservado. No
caso da Faculdade de Direito de Recife, esse patrimônio está em risco. Medidas que
considerem o controle do ambiente, devem se somar às políticas de conservação
urbana e arquitetônica, no sentido de garantir a preservação de obras raras da
biblioteca da Faculdade de Direito de Recife.

E-mail: angelicamsborges@gmail.com
2. Universidade Federal de Pernambuco. PPG em Desenvolvimento Urbano (MDU/UFPE)
E-mail: ruskin37@uol.com.br
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1. Introdução
A dinâmica do clima de um local é determinada pelos sistemas climáticos locais
que controlam o transporte do calor e da umidade na região, dessa maneira, a forma urbana e as atividades antrópicas podem causar interferências no clima local.
No ambiente urbano a temperatura do ar é superior à temperatura do meio rural.
Mascaró (2009), afirma que o clima urbano é um sistema que abrange o clima de
um dado espaço terrestre e sua urbanização, ele deve ser entendido como parte
integrante do sistema climático, em interação com o microclima e o mesoclima.
Essas particularidades num conjunto de ações antrópicas sobre o meio ambiente
urbano, contribuem para o aquecimento das superfícies urbanas e para formação
de diversos fenômenos como por exemplo a formação de ilhas de calor. Gartland
(2010) explica que, as ilhas de calor são formadas em áreas urbanas e suburbanas
porque muitos materiais de construção comuns absorvem e retêm mais calor do
sol do que materiais naturais em áreas rurais menos urbanizadas.
De acordo com Littlefield (2011), as edificações modificam o clima existente em um
terreno, criando um microclima especifico ao redor dela e afetando o microclima
das edificações do entorno imediato. Desse modo, as variações de temperatura
e umidade relativa podem ser resultado dos elementos do meio urbano analisado. Na configuração urbana, a rugosidade pode, funcionar como obstáculo para
o vento, modificando o seu fluxo natural e dificultando também a dispersão do
calor, que é produzido devido a grande condutibilidade térmica de materiais como
o concreto e o asfalto que quando aquecidos transferem o calor para o ambiente.
A rugosidade da cidade também pode interferir na diminuição da intensidade e
na direção dos ventos. Roaf (2009) afirma que as edificações são responsáveis por
produzir mais da metade de todas as emissões das mudanças climáticas. Dessa
maneira, à medida que o espaço urbano é alterado o comportamento térmico
daquele local também é modificado.

1996
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As edificações, quando são fechadas, favorecem a dependência por sistemas
forçados de ventilação mecânica e de ar condicionado, aumentando dessa forma
o consumo de energia. Para alcançar o objetivo da pesquisa, foi realizada uma
Avaliação Pós-Ocupacional (APO) no ambiente construído onde se encontra salvaguardado o acervo de Obras Raras da Faculdade de Direito de Recife (FDR),
que abrangeu também uma parte da edificação e o seu entorno imediato, onde
está localizada no bairro da Boa Vista. Além disso, foram considerados o contexto
histórico e o entorno do objeto, que são determinantes do problema arquitetônico.
A maioria dos acervos de Bibliotecas e Arquivos do Brasil é composta por livros
que foram fabricados a partir da fibra de madeira e apresentam problemas de
degradação inerentes à estrutura do suporte, além os fatores ambientais que contribuem ainda mais para o processo de deterioração. Mesmo com as novas mídias magnéticas e óticas, que surgem a cada momento, o papel ainda exerce uma
posição fundamental de importância e destaque para a humanidade.
Além dos fatores internos de degradação, relacionados ao processo de produção do papel, existem os fatores extrínsecos, que são ligados diretamente às
condições ambientais, com destaque para umidade relativa do ar, temperatura,
iluminação, radiação ultravioleta, poluentes atmosféricos, ventilação inadequada,
agentes biológicos, micro-organismos, insetos, roedores, processos e tratamentos
inadequados, bem como desastres e vandalismo. Portanto para conservação do
acervo é de extrema importância o cuidado e monitoramento das condições do
meio onde ele se encontra.
Segundo Ornstein (1992), a APO ocupa-se de fazer avaliações comportamentais
e avaliações técnicas no ambiente construído classificado como Avaliação Técnico-construtiva e Conforto Ambiental. Tendo em vista que o objeto de estudo é o
acervo de Obras Raras da FDR, os parâmetros foram considerados, preferencialmente, do ponto de vista do controle ambiental, ideal para salvaguardar o acervo
em questão. Para tanto foi necessário realizar aferições de conforto bioclimático
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como: temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade natural e Iluminação

dade de Direito do Recife (FDR). Diante do processo de administração dos danos

artificial. Além disso, foram feitas análises sobre a qualidade do ar como a quan-

causados pelos fatores urbanos que incidem no acervo da Biblioteca, o problema

tidade de aerodispersóides, dióxido de Carbono (CO2) e investigação sobre a ex-

da pesquisa foi desenvolvido, resultando em novas estratégias e tomadas de de-

istência de fungos dentro da biblioteca.

cisões a fim de prevenir a deterioração do acervo, com ações preventivas que at-

2. Objetivos

uam nos elementos físicos, mediante o trabalho de controle e de monitoramento
das condições do meio ambiente.

A pesquisa teve como objetivo geral analisar como o processo de urbanização

O processo de urbanização causa mudanças microclimáticas que contribuem para

influencia na degradação de acervos bibliográficos. E teve como objeto empírico

o aumento e desequilíbrio dos agentes físicos que degradam o acervo, em espe-

o processo de urbanização no Bairro da Boa Vista e a degradação do acervo de

cial, de obras raras da Faculdade de Direito do Recife. De fato, o progresso trás

Obras Raras da Faculdade de Direito do Recife.

inúmeros benefícios para a melhoria da cidade, como também pode causar im-

2.1 Objetivo Geral:

pactos ao meio ambiente, da mesma maneira que modifica o comportamento dos
elementos climáticos. Dessa forma, o elevado adensamento construtivo, a substituição da vegetação, a impermeabilização da superfície do solo e a concentração

Analisar como o processo de urbanização influencia na degradação de acervos

do fluxo de veículos, contribuem para diversos fenômenos agravando a sensação

bibliográficos.

de calor resultado da elevação de temperatura e contribuindo para deterioração

2.2 Objetivos Específicos:

desse patrimônio.

4. Embasamento Teórico

Caracterizar o processo de urbanização do Bairro da Boa Vista, analisando suas
influências, identificar microclimas no bairro e a possível formação de ilhas de

As informações sobre a ocupação no bairro da Boa Vista datam do início do século

calor, por meio de técnicas de medição de elementos climáticos ambientais; Aval-

XVIII, com a construção das primeiras edificações, algumas das quais existem até

iar os principais agentes externos, ligados ao ambiente, que causam deterioração

hoje. Durante a administração de Sérgio Loreto (1887 – 1937), que foi governa-

no acervo bibliográfico da Faculdade de Direito do Recife; Desenvolver avaliação

dor de Pernambuco entre os anos de 1922 e 1926, foram realizadas significativas

pós-ocupação (APO), para investigar o desempenho térmico da edificação onde

obras de urbanização, em Recife e no interior do Estado. Arrais (2004) explica que

fica localizado o acervo de obras raras da Faculdade de Direito do Recife, através

Sérgio Loreto, contando com o apoio decisivo da elite comerciante, deu nova ori-

do diagnóstico dos aspectos construtivos, funcionais e de conforto ambiental.

entação à expansão urbana, com a drenagem e a urbanização de áreas alagadas,

3. Justificativas

incorporando terra enxuta ao território da cidade. Nesses alagados, existira uma
ilha chamada de Ratos, essa ilha se transformou no Parque 13 de Maio, proposto
na segunda metade do século XIX e inaugurado apenas em 1939 (ALMEIDA, 2005).

A escolha do tema deu-se em virtude de uma questão identificada no cotidiano

Sobre mudanças e utilização dos espaços Castro (2013, p.25), fez as seguintes ob-

da prática profissional como conservadora na Biblioteca de Obras Raras da Facul-

servações:

1998

1999
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A cidade é sempre um produto das possibilidades geográficas e da
capacidade de utilização das mesmas pelo grupo humano local e nela se
refletem sempre as influências do meio natural e as influências do grupo
cultural. Embora seja, como resultante, um organismo artificial, a cidade
é, ao mesmo tempo, uma expressão do natural e do humano: a mais
complexa e grandiosa expressão material da ação do homem como
fator geográfico.
Os lugares foram modificados: as áreas de mangues e alagados tornaram-se terra seca, os locais onde havia terras desabitadas e vazias tornaram-se terrenos
ocupados e edificados, os espaços em que se localizavam edificações dispersas
passaram a abrigar concentrações (PONTUAL, 2001). Segundo Arrais (2004), é
visível, já nas primeiras décadas do século XX, a modulação acelerada que se imprime na evolução urbana do Recife. A cidade do Recife então é marcada por intensas modificações e melhorias urbanas, para satisfazer a crescente necessidade
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como Ilhas de calor e formação de microclimas com temperatura elevada nas cidades. Segundo Mascaró (2009), as cidades têm sua massa edificada constituída por materiais com alta condutividade térmica como: concreto, asfalto, tijolos,
pedra e alvenaria, que apresentam diferentes propriedades radioativas. Eles absorvem o calor durante o dia e liberam calor durante a noite, de forma lenta e
gradativa. Isso influencia na quantidade de energia térmica acumulada e irradiada
para atmosfera, expressas principalmente pelo albedo, pela absortância e pela
emitância.
Um recurso eficiente contra o calor é o uso da vegetação, a qual, além de oferecer
sombreamento, permite a passagem da brisa local e absorve de maneira eficaz a
radiação assegura Mascaró (2009). A vegetação urbana pode contribuir para diminuição da temperatura local, além de trazer vários outros benefícios, contudo, a
retirada da vegetação urbana está se tornando cada vez mais comum nas cidades,

de conforto.

por vários motivos de infraestrutura e escolha indevida da vegetação adequada

Ao se reconstituir as origens do Modernismo em Pernambuco, sobretudo em Reci-

centros urbanos.

fe, é necessário rever o cenário das primeiras ações que buscavam indicar melhorias para a cidade, num momento em que a elite próxima ao poder demonstrava
um desejo de mudança, em direção à modernidade (HERKENHOFF,2006). Com o
avanço, novas avenidas surgiram no Bairro da Boa Vista, dando início ao processo
de retirada da vegetação existente e impermeabilização do solo para passagem
dos automóveis. Com isso, as águas pluviais não são adequadamente absorvidas pelo solo, causando vários transtornos de ordem urbana. Segundo Gartland
(2010), durante o dia as temperaturas de superfícies impermeáveis podem chegar
a 87,7ºC, em seguimento as superfícies com vegetação natural podem chegar a
apenas 21,1ºC.
Nas cidades, onde é grande a concentração de asfalto nas ruas, concreto nas construções e poluição atmosférica, juntamente com a pouca quantidade de vegetação, existe uma maior concentração de calor, fazendo com que a temperatura
fique acima da média dos municípios da região. Esse fenômeno é caracterizado

2000

para cada ambiente, o que agrava o problema do aumento de temperatura nos

Como bem mostrou Mascaró (2010), a utilização da vegetação urbana é hoje uma
das estratégias recomendadas pelo projeto ambiental que procura reduzir os
efeitos da ilha de calor, da poluição urbana e reduz o consumo de energia nas
cidades.
Além do estudo das variáveis do entorno do objeto de estudo da pesquisa foi
necessário fazer uma Avaliação Pós-Ocupacional (APO) no ambiente da Biblioteca
de Obras Raras da FDR, a fim de compreender o ambiente construído onde se encontra, salvaguardado o acervo de obras raras. Como apresenta Ornstein (1992),
APO é um meio, dentre outros, a partir do qual se pode conhecer aquelas variáveis
prioritárias em cada estudo de caso e se definir critérios para gerir o controle de
qualidade do ambiente construído. Os resultados da APO podem se configurar em
recomendações físicas ou recomendações em termo da estrutura organizacional.
Seguindo os princípios de avaliação de desempenho, podemos definir o compor-

2001
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tamento do ambiente construído, a vida útil definida pelos critérios normais de

feita de forma sistemática, objetiva e quantitativa que resultou num mapeamento

durabilidade e a satisfação das necessidades de seus usuários ou objeto para qual

do meio ambiente e do local de salvaguarda do acervo. Foram realizadas medições

o ambiente foi construído.

de elementos climáticos e ambientais no entorno imediato da Faculdade, notando-se que a presença de vegetação desempenha um papel importante no con-

A APO considera dois tipos de avaliação do ambiente: a avaliação técnica, de coleta

forto do local. No interior da Biblioteca de Obras Raras da FDR, foi realizada uma

de dados para análise em laboratório e a avaliação a partir do ponto de vista dos

Avaliação Pós-Ocupação do ambiente construído (APO).

usuários, que busca conhecer a satisfação dos usuários do local avaliado. A APO
considera as possibilidades de adaptação da edificação ao seu entorno urbano,

Os procedimentos metodológicos de APO são apresentados com pormenores so-

como também, de adaptação de usos e usuários ao ambiente construído. Segun-

bre a infraestrutura do prédio, a localização, a orientação e o conforto ambien-

do a carta de Burra (1999), adaptação significa a modificação de um sítio para

tal, onde é mantido o acervo de Obras Raras. Nesse contexto, o ambiente onde

cumprir com o uso existente ou com um uso proposto. A FDR está inserida numa

está localizado o acervo é detalhado e é confrontado com o padrão de ambiente

Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico - Cultural 17 (ZEPH-17), que

recomendado. A partir dos dados coletados, e avaliação dos resultados das aná-

constitui o Sítio Histórico Faculdade de Direito. Ele contém um Setor de Preser-

lises, foi comparando com os níveis recomendados de temperatura, umidade rel-

vação Rigorosa (SPR) e um Setor de Preservação Ambiental (SPA).

ativa do ar, qualidade do ar e luminosidade. Segundo as normas internacionais de

5. Metodologia

gerenciamento de riscos, AS/NZS 4360:2004 (AS/NZS, 2004) e FERMA, 2002.
No terceiro momento foram realizadas avaliação técnico construtiva e de confor-

Este trabalho foi desenvolvido em diferentes etapas, envolvendo pesquisa docu-

to ambiental na biblioteca de obras raras da FDR; Aferições de: temperatura (T),

mental e bibliográfica, até as técnicas de APO, incluindo medições de elementos

umidade relativa do ar (UR), luminosidade natural, iluminação artificial (LUX/UV),

climáticos e ambientais. Em uma primeira etapa, foi feito o levantamento de da-

análises na qualidade do ar no ambiente da biblioteca: dióxido de carbono (CO²),

dos para embasamento teórico e referencial histórico, que possibilitou na análise

aerodispersóides, ventilação natural e fungos; Além da elaboração de tabelas e

dos fatos e acontecimentos importantes, relacionados ao recorte espacial e tem-

gráficos.

poral, que foi definido na pesquisa entre o inicio do processo de urbanização no
bairro da Boa Vista até os dias atuais.

6. Considerações Finais

Os dados foram coletados em fontes primárias e secundárias, compilados (doc-

Após revisão bibliográfica sobre o contexto histórico do local onde está localizada

umentos de arquivos públicos, estatística/censos), transcritos (estudo histórico

a Faculdade de Direito do Recife, foram apresentados aspectos sobre as mudanças

recorrendo aos documentos originais), fotografias, mapas, ilustrações, pintura,

do meio urbano, causado por motivos antropogênicos, e medidas de adaptação

gravura, desenho, fotografia, retrospectivos ou contemporâneos.

aos impactos diretos causados pelas alterações ambientais onde se encontra o
acervo. A seguir, foram identificadas e detalhadas as informações sobre o meio

Em uma segunda etapa, foi realizada a pesquisa de campo, de laboratório e de

físico e ambiental do prédio e, em especial, da sala de guarda do acervo. Dessa

Avaliação Pós-Ocupacional (APO), do ambiente construído. A coleta de dados foi

2002

2003
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forma, identificou-se como o processo de urbanização no Bairro da Boa Vista, in-

o que permitiu uma visão abrangente no ambiente de salvaguarda do acervo, so-

terfere na preservação do acervo de Obras Raras da

bretudo, no setor de controle e conforto ambiental. Entretanto, os dados obtidos
não são definitivos, exigem ações integradas, pois fazem parte de um processo

Faculdade de Direito do Recife. Para isso, empregaram-se várias técnicas e proced-

continuo de monitoramento, que deve ser aprofundado, bem como aprimorado.

imentos, como coleta e preparação dos dados e visitas técnicas na área de estudo.
Os impactos das mudanças ambientais globais tornam-se uma preocupação em

Foi constatado que os níveis de temperatura e de umidade relativa do ar estão aci-

vários setores. Ela representa um risco e um desafio para pesquisadores e diri-

ma dos parâmetros considerados adequados para salvaguarda de acervos raros.

gentes que estão empenhados em adotar medidas que amenizem esses efeitos.

Foi também realizada uma análise sobre a qualidade do ar no ambiente do acervo, verificando-se a presença de fungos no ambiente da biblioteca. A combinação

O aumento das atividades urbanas, como a intensidade de veículos nas ruas e a

desses diversos fatores específicos contribui para o desenvolvimento de reações

predominância de superfícies cobertas por áreas impermeabilizadas, assim como,

químicas e, consequentemente, para a degradação do acervo. Baseado nas chanc-

a retirada de árvores, alteram o meio ambiente e favorecem o aumento de tem-

es de algo acontecer que caracteriza um risco, e que pode expor o acervo a situ-

peratura nas cidades.

ações extremas que causam danos irreversíveis.

A associação dos riscos naturais e os riscos decorrentes pela ocupação do ter-

O clima quente e úmido é extremamente favorável à biodeterioração, que é cau-

ritório são chamados de riscos ambientais. Antes os riscos eram associados exclu-

sada por microrganismos, fungos, bactérias e insetos. As impurezas presentes no

sivamente a natureza, depois, passou a ser relacionado também a questões an-

ar, como o pó, a terra, a fuligem, o pólen, o dióxido de enxofre (SO2), monóxido

trópicas como poluição, modificações no meio ambiente causado por degradações

de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), promovem um ambiente favorável

relacionadas à industrialização e ao crescimento demográfico.

à proliferação biológica, no ambiente. Muitas vezes, os poluentes no ambiente

Foi constatado que, as alterações no meio ambiente nos últimos anos na Região
Metropolitana do Recife, contribuem para um cenário mais crítico com relação
ao aumento de temperatura e de poluentes em meio urbano, o que representa

interno são mais elevados do que os de fora da edificação e a deposição desses
poluentes em acervos com suporte em papel têm efeitos prejudiciais sobre os
compostos de celulose.

um risco ambiental e um desafio para preservação do patrimônio. Assim sendo,

Conforme Veyret (2007, p.30), o risco nasce da percepção de um perigo ou de uma

algumas medidas podem ser efetuadas para reduzir a temperatura das grandes

ameaça potencial que pode ter origens diversas e que é denominada de ÁLEA[1],

cidades. A literatura relacionada ao assunto, apesar de ser recente, já oferece um

ela é sentida pelos indivíduos e pode causar prejuízos aos bens. É preciso ter con-

conjunto de pesquisas que auxiliam na compreensão dos fatores, com diferentes

sciência sobre os danos causados aos acervos raros do Brasil quando estão arma-

meios de aplicabilidade de fundamental importância para preservação do patrimônio cultural.
O presente estudo aponta como principal preocupação os fatores físicos, químicos, biológicos, humanos e naturais que causam degradação no acervo de Obras
Raras da FDR. Os resultados das análises mostram os locais de maior instabilidade,
2004

Acontecimento possível pode ser um processo natural, tecnológico, social,
econômico, e a sua probabilidade de realização. Se vários acontecimentos são
possíveis, fala-se de um conjunto de áleas. O equivalente em inglês é hazard (para
definir a álea natural). Alguns autores utilizam o termo perigo especialmente quando se
trata de riscos tecnológicos (VEYRET, 2007, p. 24).
[1]

2005
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zenados em ambientes instáveis. É de fundamental importância o conhecimento
das fragilidades atuais no que diz respeito ao meio ambiente de salvaguarda do
patrimônio e aos possíveis efeitos do meio ambiente, sobre o acervo.
A principal tarefa do ambiente de salvaguarda é preservar os bens culturais para
apreciação das gerações presentes e futuras. A instituição responsável deve desempenhar procedimentos e técnicas para proteger o acervo contra os fatores
externos que ameaçam a integridade do mesmo. Em muitos casos, dado a gravidade do risco, é necessário o trabalho em conjunto com os poderes públicos,
para administrar a ameaça iminente. Além de estabelecer estratégias estruturais
e ambientais, que por sua vez são medidas eficazes para preservação do acervo,
com atenção, desde a construção do prédio, às instalações e atividades executadas no local.
A vulnerabilidade se mede pela estimativa dos danos potenciais que podem afetar um alvo, tal como o patrimônio construído ou o acervo bibliográfico da FDR.
Diante das evidências não restam dúvidas sobre os eventos climáticos que estão
por vir e seus efeitos, como a perda da biodiversidade, o crescimento urbano,
o aumento de temperatura, pluviosidade e, consequentemente, de umidade relativa do ar. Portanto, devemos ter consciência dos impactos crescentes desses
elementos sobre o patrimônio cultural existente no Brasil, que exigem prevenção,
investimento, agilidade e adaptação ao quadro.
O edifício destinado à salvaguarda do acervo deve ser adaptado ao uso, com determinações rígidas sobre normas de segurança e conforto ambiental. Desse modo,
a partir deste trabalho, será possível se encaminhar medidas de adaptações adequadas, que podem de alguma forma contribuir para mitigar os efeitos do meio
ambiente urbano, que o prejudicam. Dessa forma, deixa-se aqui uma contribuição
à preservação do acervo de obras raras da FDR, assim como, para estudos outros
em áreas semelhantes como em museus, reservas técnicas e bibliotecas.
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RESUMO
Durante a “Guerra Fria”, o estado do Amapá, localizado no norte do Brasil,
apresentou papel relevante, por abrigar um contingente significativo de manganês,
minério imprescindível para a produção bélica, em meio ao período de eminentes
conflitos. No cenário nacional de promoção do Estado Novo de Vargas, tornou-se
fundamental também assegurar o território pertinente às ameaças fronteiriças
das regiões sobre domínio da União Soviética. Assim, com a fundação do Território
Federal do Amapá em 1943 e a constatação da existência de manganês na região,
coube a Oswaldo Bratke, na década de 50, traçar o projeto revolucionário, referente
às cidades planejadas na região Amazônia. O escritório do arquiteto desenvolveu
as plantas urbanísticas, paisagísticas e arquitetônicas, contando com o design do
mobiliário, criando o espaço por sua totalidade. Desenvolveram-se espaços zoneados,
influenciados pelas cidades-jardins de Ebenezer Howard e pelos CIAMs (Congressos
Internacionais da Arquitetura Moderna). Estas cidades ideais foram produzidas em
um eixo pouco povoado e com contato direto à floresta, com o objetivo de promover
a autossuficiência. Seguiram-se padrões funcionalistas e disciplinados, com o intuito
de abrigar o complexo industrial, com infraestrutura para atender os operário e suas
famílias, assim como as autoridades, engenheiros e técnicos, utilizando dos preceitos
urbanísticos modernistas de Bratke em sua fase brutalista. O projeto foi idealizado
em duas company-towns, a Vila de Serra do Navio e a Vila Amazonas, atual município
de Santana. Com o fim do projeto, antes do período previsto, devido à inviabilidade
econômica do processo, após anos de exploração, as “Cidades Civilizadoras” de
Batke, foram abandonadas, assim como o ecossistema degradado. As instalações
da ICOMI tornaram-se reféns das apropriações provenientes do desenvolvimento
desordenado da malha urbana, não levando em conta a concepção historicamente
importante, concebida por um dos arquitetos mais importantes do movimento
modernista brasileiro, tornando esta composição um marco perdido ao longo do
tempo da consolidação da história do patrimônio amapaense.

Palavras-chave: Amapá; Bratke; company-towns; ICOMI; modernismo.
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O estabelecimento da ICOMI no Amapá
A formação territorial do Amapá possui em seu contexto, questões importantes
e estratégicas tanto no cenário nacional, quanto no internacional, de caráter economico, geopolítico, de exploração de recursos minerais e militar. Em 1943, ano
em que o Amapá foi desmembrado do Pará, em pleno Estado Novo do presidente
Getúlio Vargas, seguindo a vertente do planejamento regional, tido como “interesse nacional” tornando-se uma unidade federativa, comandado por Janary Gentil
Nunes, com o objetivo de assegurar o território e proteger os recursos naturais e
as zonas fronteiriças, foi iniciado o processo de desenvolvimento do território, a
partir da visão do potencial dos recursos minerais existentes na região, detectados
desde 1934 pelo engenheiro de minas do Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) Josalfredo Borges, na vila de Serra do Navio (PASSOS, 2017; CARVALHO, 2004).
Entendida como fronteira a ser integrada ao processo de crescimento,
sob nova orientação do modelo de desenvolvimento econômico posto
em prática durante os governos militares (1964-1985), a Amazônia
passou a concentrar estrategicamente investimentos e projetos no
âmbito Federal que iriam transformá-la definitivamente espacial, social,
econômica, urbana e culturalmente (RODRIGUES, 2007, p.2).
Em 1946, definiu-se a “reserva nacional” pelo então presidente da república Eurico
Gaspar Dutra. Logo após esta ação e em meio a “Guerra Fria”, onde duas potencias
mundiais buscavam a soberania através das ameaças bélicas, a Sociedade Brasile-
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Augusto Trajano de Azevedo Antunes. O porte do empreendimento
solicitou um minucioso planejamento urbanístico e a construção de
instalações industriais para a extração, circulação e beneficiamento do
manganês, de sistema de transporte (ferrovia, porto e rodovia), além
das instalações de infraestrutura para atender o eventual número
de trabalhadores e os familiares dos mesmos envolvidos na região
(CONCEIÇÃO, [201-?], n.p).
Segundo Galiano e Carvalho (2016, p.11-12):
Para o governador do Território Federal na época, Janary Nunes,
a mineração seria a base da economia e do desenvolvimento do
território. Preliminarmente a prioridade não era a exportação, mas
o abastecimento do mercado interno, uma vez que o Brasil na época
não era autossuficiente em manganês4. Conquanto depois de ganhar
a concorrência, a necessidade de capital para realizar a prospecção
fez a ICOMI associar-se a outra grande companhia estadunidense, a
Bethlehem Steel, maior consumidora mundial de manganês.
O sítio de exploração estava localizado no município de Serra do Navio e o porto
responsável pelo escoamento da produção no município de Santana, que permitia ligação com o oceano atlântico. O percurso entre os dois polos era em média
de 3 a 4 dias, assim foi necessário construir a estrada de ferro que conectando e
facilitando a circulação. Em 8 de junho de 1953 a concessão para a obra foi votada
e aprovada, no ano seguinte (1954) se deu início a sua construção (DRUMMOND;
PEREIRA, 2007).

ira de Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês (ICOMI), ganhou a

Além da infraestrutura criada para favorecer o beneficiamento do manganês, viu-

licitação e o direito de explorar as jazidas de manganês presentes na região, min-

se a necessidade de consolidar “cidades” – “Company-towns”, uma em cada polo,

eral imprescindível para a produção de armamentos (PASSOS, 2017; CARVALHO,

para abrigar os funcionários e técnicos gabaritados, assim como suas famílias.

2004).

Assim idealizou-se a construção de cidades empresas, planejadas e executadas
Como determinado em um contrato assinado entre a empresa e
o governo federal, a ICOMI teve a licença de exploração por um
período de 50 anos, a partir de 1953, sob o comando do engenheiro

2012

para atender as necessidades dos novos moradores de uma área remota, pouco
habitada e carente em serviços e produtos, mas detentora de particularidades a
serem exploradas, em meio à floresta amazônica em meados da década de 50.

2013
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Modernismo no Brasil
O modernismo surge no Brasil junto ao processo de industrialização no começo
do século XX, junto a uma nova burguesia, voltada a processo acumulativo de capital provenientes da exploração do café, cacau, laticínios e borracha, e investidora de capitais nas indústrias. Este é um período de novas experiências, onde as
concepções são renovadas e tenta-se exaltar a identidade nacional. A Semana de
Arte Moderna de 1922 foi fundamental para instalação dessa nova percepção aos
artistas. O novo movimento que liderava as mentes criativas desdobrava-se nos
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economia é ligada a uma só atividade empresarial. Com pouco mais
de 3,7 mil habitantes, foi projetada pelo arquiteto brasileiro Oswaldo
Arthur Bratke para abrigar os trabalhadores da Icomi, associada à
empresa internacional Bethelehem. Bratke escolheu, pessoalmente, o
lugar de implantação - a Serra do Navio em uma região localizada entre
os rios Araguari e Amapari, e também programou áreas de expansão
futura da vila, projetando-as integradas ao traçado e ao sistema viário.
Concebeu o projeto para uma cidade completa e autossuficiente,
verdadeira ilha no meio da floresta, que significou uma experiência
precursora na Amazônia (BRASIL, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, [200-?], n.p).

mais diversos campos, como na arte, cultura, música e literatura. Na arquitetura
e urbanismo não fora diferente, principalmente devido a influencia de arquitetos
estrangeiro adeptos ao movimento (GALIANO & CARVALHO, 2016).
Os arquitetos Modernistas buscavam o racionalismo e funcionalismo em
seus projetos. Destaque às características comuns, formas geométricas
definidas, sem ornamentos; separação entre estrutura e vedação; uso de
pilotis a fim de liberar o espaço sob o edifício; panos de vidro contínuos
nas fachadas ao invés de janelas tradicionais. Um dos princípios
básicos do Modernismo arquitetônico foi a renovação e a rejeição da
arquitetura anterior, principalmente àquelas expressadas no Ecletismo,
no século XIX (GALIANO & CARVALHO, 2016, p.4-5).

As company towns de Oswaldo Bratke no Amapá
Em meio a esta propagação de um novo conceito artístico, denominado de modernismo, desenvolveram-se no Amapá as company-towns. O responsável por este
projeto “civilizatório” da região Amazônica foi Oswaldo Bratke, um dos arquitetos
mais expressivos em meio à consolidação do movimento modernista no Brasil.
Um projeto ambicioso de implantação - nos moldes de muitas vilas
que surgiram na Inglaterra durante a Revolução Industrial - de
uma Company Town ou Cidade de Companhia. Tratava-se de um núcleo
urbano dirigido e controlado por apenas uma única empresa, cuja

2014

Segundo Crawford (1995, p.07, apud RODRIGUES, 2007, p.3):
O planejamento urbano, enquanto um importante meio de viabilização
da reprodução capitalista, produz, via de regra, os contextos necessários
para a realização econômica. As company towns são, talvez, o exemplo
mais acabado da tentativa de planificar, organizar e controlar o espaço
urbano de modo a contribuir com os objetivos de “racionalidade”,
“eficiência” e “funcionalidade” econômica. Não por acaso esse modelo
de organização urbana foi estruturado como importante instrumento
dentro de um período de expansão da industrialização em países
da Europa e dos Estados Unidos em meio às reivindicações por
melhores condições de trabalho e moradia. Ou seja, as company towns
representam a junção de aspectos econômicos, de relações de trabalho
e sociais. Significam estratégias industriais e elementos de negociação
nas relações de trabalho.
Estes projetos de cidades planejadas alteram o padrão de ocupação na Amazônia
oriental, onde as cidades planejadas tornam-se fundamentais para ordenamento
do território, em meio à exploração dos recursos e assim a instalação de mecanismos de desenvolvimento local, associados às particularidades regionais, que para
o escritório de Bratke era uma questão fundamental para a elaboração do projeto.
Em termo de infraestrutura, a ICOMI ofereceu a construção de um porto,
manutenção de um canal de navegação, ferrovias, rodovias, produção,
2015
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transmissão e distribuição de energia elétrica, serviços d comunicação,
abastecimento de mercadorias como alimentos, roupas e calçados,
matadouro, frigorifico, educação primária, habitação, hospitais, serviços
de saúde e campanhas preventivas, abastecimento e tratamento de
água, avançado sistema de coleta e tratamento de esgoto, coleta e
destinação de lixo (CONCEIÇÃO, [201-?], n.p).

jardins, foram construídas de forma adequada às condições climáticas
regionais. O projeto priorizou a interação com o meio ambiente e o
conforto ambiental no interior dos edifícios, utilizando recursos como
direcionamento da ventilação, venezianas, elementos vazados, empenas
vazadas para penetração da ventilação (BRASIL, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, [200-?a], n.p).

Diante das necessidades da empresa responsável pelo minério de Serra do Navio,

É notório que a concepção destas duas vilas, afirmam os padrões estilísticos mod-

Bratke criou uma série de desenhos que contemplavam propostas arquitetônicas,

ernistas, cujos ideais disseminavam-se, como afirma Correia (2012, p.139):

urbanísticas, paisagistas e até mesmo do design do mobiliário que seria distribuído dentro das residências. Para tal feito, o arquiteto sem um projeto desenvolvido
a priori, pois alegava a necessidade primária de reconhecimento de campo, para
compreensão da escala, criou traços urbanísticos marcantes e revolucionários em
duas localidades no estado do Amapá. A primeira cidade empresa de Serra do
Navio, junto ao terreno de exploração e uma segunda a Vila Amazonas em Santana, inaugurada em 1959, junto ao porto (Figura 1).
O arquiteto elaborou o projeto de acordo com os preceitos modernistas,
mas com atenção às construções locais, das quais assimilou elementos
que o tornaram adequado à realidade amazônica, sobretudo ao clima
quente e úmido dos trópicos. Ele estudou os tipos de habitação da
região, os hábitos dos moradores, e todos os dados referentes ao meio
ambiente, e visitou vilas de mineração construídas em outros países
como Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, Chile, Colômbia e em
países do Caribe. O traçado urbano de Vila Serra do Navio, desenvolvido
segundo os cânones da arquitetura moderna, apresenta um plano
urbanístico distribuído em zonas destinadas à habitação, ao lazer,
ao trabalho e à circulação. As unidades habitacionais individuais e
unifamiliares são dispostas de forma hierárquica, de modo semelhante
aos níveis funcionais da empresa: staff, vila intermediária e vila
operária [...] Destacam-se, centralizadas, as áreas destinadas aos
equipamentos de administração e comércio, educação, saúde, lazer
e esporte, atividades religiosas. Uma cidade planejada para propiciar
uma convivência harmônica e não impactante à floresta, onde os
lotes não possuem muros e as casas são cercadas apenas por amplos
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O plano das vilas recupera procedimentos do urbanismo dos CIAMs e
do movimento cidade-jardim, como hierarquização do sistema viário
e profusão de espaços verdes de uso coletivo. As áreas livres foram
gramadas, ajardinadas e arborizadas com árvores decorativas ou
frutíferas. Foram eliminadas as cercas nos jardins frontais das casas. O
sistema viário foi hierarquizado, com vias de distribuição envolvendo
superquadras e vielas internas para pedestres e veículos (em situações
emergenciais). Seu programa remete ao conceito de unidade de
vizinhança. Além dos aspectos acima mencionados, outro importante
viés dos projetos de Serra do Navio e Vila Amazonas diz respeito à sua
profunda inserção na tradição das company towns.
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sac. Em ambos os planos, procedeu-se a uma divisão das vias entre as
de distribuição, no contorno das superquadras – e as internas, para
pedestres e veículos, algumas das quais terminando em cul-de-sac. Em
ambos, as residências de solteiros, situadas próximas aos equipamentos
coletivos, reuniam blocos destinados a dormitórios, refeitório e sala
de estar, interligados por passarelas. Uma praça cívica foi criada, nos
dois casos, articulando em torno de si equipamentos coletivos, como
repartições diversas, lojas e supermercado, administração da vila, igreja
e clube. Nos dois projetos, as áreas livres foram gramadas, ajardinadas
e arborizadas com árvores decorativas ou frutíferas e sem cercas
delimitando os jardins frontais das casas.
Na Vila Serra do Navio (Figura 2), a ocupação é locada ao topo de duas colinas,
separadas por um vale. Era um núcleo isolado, construído por espaços otimizados
e que não permitiam alterações ou adaptações ao projeto, assim como na Vila
Amazonas. Os acessos eram
precários e restritos, visando à proteção do minério. O importante também é compreender que em detrimento das configurações espaciais em que cada uma das
Figura 1: Vila Amazonas
Fonte: CONCEÇÃO (201-?).

Ainda para Correia (2012, p. 135-137):
Os dois núcleos residenciais projetados tinham o mesmo porte (previsão
de 2.500 moradores), programas semelhantes e diretrizes projetuais
coincidentes em vários aspectos. Ambos tiveram o espaço estruturado
em cinco zonas de usos e dois setores sociais: zona habitacional
operária, área para residência de solteiros, zona residencial para chefes,
junto à qual se situa clube e hotel, área para equipamentos coletivos e
comércio, e área para esportes. Sobrepondo-se às zonas, havia um setor
destinado aos dirigentes e outro aos operários, os quais se diferenciam
pelos modelos e tamanhos das casas, em termos de densidade de
ocupação e de desenho viário. O setor destinado aos chefes tinha uma
maior proporção de áreas verdes e algumas vias internas em cul-de2018

company towns do projeto da ICOMI foram desenvolvidas, de acordo com os interesses de uso e ocupação do solo, os desenhos seguem padrões desenvolvidos
à fornecer conforto, comodidade e eficiência aos moradores (Figura 3).
[...] criaram-se seis tipos de casas, que se diferenciavam em relação a
tamanho, número de peças e acabamentos, mas que tinham em comum
o compromisso com padrões de conforto. Havia dois tipos de casas
para operários, com dois ou três dormitórios e demais dependências, as
quais, em Serra do Navio, eram geminadas. Existiam dois tipos de casas
para pessoal de nível intermediário, das quais apenas uma tipologia
foi construída na Vila Amazonas. Havia dois tipos de casas para chefes
– uma, para engenheiros, e outra, para diretores –, as quais tinham
três quartos, terraço, ampla sala, dependências para empregadas,
cozinha e área de serviços. Para evitar a monotonia, foram introduzidas
pequenas variações nas fachadas de casas semelhantes, inclusive pela
pintura do exterior com certa variedade de cores. Além das casas,
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foram criados alojamentos para solteiros. A adequação ao clima
quente e úmido da região orientou uma série de soluções projetuais,
que privilegiavam a ventilação e a proteção dos interiores contra o
sol: amplos beirais (com até 1,5 m de largura); venezianas móveis
ou fixas de madeira; elementos vazados; terraços; paredes internas
descoladas do teto; galerias cobertas interligando os blocos de prédios
de uso coletivo. Nas residências, o rasgo entre parede e teto impõe
demandas de circulação de ar, sobre outras referentes a isolamento e
privacidade. Para se avaliar a importância conferida aos beirais, em
alguns modelos de casas, a área por eles ocupada podia corresponder a
perto de metade da área construída. Caixilhos de vidro foram abolidos.
Para favorecer a ventilação cruzada no interior das casas, estas foram
dispostas privilegiando aberturas nas fachadas voltadas ao norte e ao
sul, que correspondiam às suas fachadas frontais e posteriores. Não
se integram, nesse esforço, os blocos de concreto das paredes e as
telhas de cimento amianto. Entretanto, para amenizar o aquecimento
dos interiores associado a essas telhas, foi criada uma abertura nos
beirais, que permitia a criação de um colchão de ar entre o forro e
as telhas. A busca de economia e de adequação às condições locais
balizou várias das soluções adotadas e foram utilizadas para justificar
a opção pelo oferecimento das casas já mobiliadas aos moradores. Ao
arquiteto, foi encomendado o desenho de móveis e luminárias, alguns
produzidos em oficinas montadas no próprio local. As obras de concreto
foram reduzidas, devido à escassez de materiais adequados na região.
Madeiras da região foram utilizadas em pisos, forros, esquadrias e
estruturas. A disposição contígua dos cômodos com instalação de água
e esgotos permitiu a criação de paredes hidráulicas, barateando as
obras (CORREIA, 2012, p.138-139).
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Figura 2: Vila Serra do Navio
Fonte: CONCEÇÃO (201-?).

Figura 3: Esboço da casa dos funcionários.
Fonte: CONCEÇÃO (201-?).
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É importante ressaltar que a ICOMI com o auxilio de Bratke, consolidou na região

ambiental, causado pelo deslocamento de terra e a destinação incorreta dos re-

dois impotentes centros de cidades de pequeno porte, autônomas e com in-

jeitos (TOSTES et al. 2008).

fraestrutura avançada, mas este conjunto altamente qualificante do espaço, era
restrito aos funcionários da empresa e a população ribeirinha que habitava pre-

Diante da contribuição do arquiteto Oswaldo Bratke para o desenvolvimento de

viamente na região, não contava, por exemplo, com os serviços de saúde e edu-

um projeto deste porte e dotado de particularidades excepcionais, com o apro-

cação implantados no projeto.

fundamento técnico aos conceitos modernistas, a postura desenvolvimentista do
projeto civilizatório e o impacto gerado diante a uma região e população isoladas,

[...] a Vila Amazonas é tratada como um núcleo que deveria sair do
controle da Icomi, integrando-se com localidades vizinhas e tornando-se
acessível a não empregados da empresa. Entre as duas, a forma inicial
é semelhante, mas a diferença em termos de conceito urbano é radical:
uma é um típico núcleo empresarial; outra é um núcleo inicial destinado
a tornar-se um centro portuário. Coerente com os propósitos de
isolamento que costumam presidir projetos dessa natureza, ambas as
vilas foram pensadas como comunidades autossuficientes e capazes de
contribuir para atrair para a empresa e reter empregados de diferentes
categorias (CORREIA, 2012, p. 141-142).
Com o fim do contrato que permitia à ICOMI o direito exclusivo de exploração dos
minerais de Serra do Navio, iniciado em 1953 e finalizado em 1997, os cenários das
cidades operárias prósperas e planejadas foram modificados, devido aos novos
paradigmas econômicos e sociais. Devido à retirada da empresa do estado, prevista anteriormente para o ano de 2003, a economia da região mostrou-se insuficiente, já que todo o capital grava entorno das jazidas de manganês, restando alguns poucos estabelecimentos comerciais e informais que não eram expressivos
diante do mercado durante o período de exploração, tão pouco após o fim do
projeto. Outra questão a ser debatida diante do encerramento das atividades pela
ICOMI foi o legado urbanístico e arquitetônico modernista de Bratke depreciado
e abandonado, como afirma Tostes et al. (2008, p.7): “ [...] a estrutura deixada era
completamente falida quanto ao seu funcionamento, toda a concepção pensada
décadas atrás estava completamente obsoleta para a conjuntura da época (sistemas de esgoto, drenagem, energia, distribuição de água ), entre outros”. Outro
legado foi a alta concentração de mão de obra sem emprego e o grande impacto

2022

as company towns foram tombadas.
Previamente ao tombamento da Serra do Navio como patrimônio
cultural brasileiro, o Iphan trabalhou durante dez anos na investigação
histórica, com levantamentos fotográficos e arquitetônicos referentes
à vila, sua implantação, suas instalações e edificações. A proposta de
tombamento foi debatida com os moradores, com foco na recuperação
da memória social local e na busca de soluções adequadas para
resgatar as características que fazem da Vila Serra do Navio uma
cidade absolutamente singular. O desafio de implantar uma cidade com
essas características, no meio da floresta amazônica, levou à criação
de um verdadeiro monumento da arquitetura e do urbanismo, onde
as soluções propostas pela corrente modernista dialogam e interagem
com as soluções construtivas locais, com o clima e a vegetação e
principalmente com a cultura do lugar (BRASIL, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, [200-?b], n.p).
Mesmo diante ao tombamento realizado pelo IPHAN em 2011 como uma tentativa a recuperação, preservação e valorização do patrimônio histórico edificado, as
condições de preservação das cidades operarias são precárias até os dias atuais
e sofreram alterações ao projeto original idealizado, rompendo com o caráter estilístico previamente desenvolvido.
O rigor deste tombamento (Processo nº 1.567-T-08. Livro Histórico,
Artístico e no Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico) enrijece a
estrutura urbana e não apenas impede a construção de novas
edificações, que supririam as demandas habitacionais, mas ainda
impede o direito à propriedade privada. Frente à estrutura urbana
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congelada, anexos foram erguidos nos afastamentos, com técnicas
construtivas divergentes das originais, servindo tanto para os familiares,
filhos e netos que não contavam com oferta de moradia, quanto
para ‘estrangeiros’, locatários de pequenos quartos. Alguns grandes
equipamentos, a exemplo das residências, sofreram processo de
favelização. Construções foram erguidas em terrenos além das Áreas de
Expansão preconizadas pelo plano original, algumas implantadas em
áreas de risco. Tais edificações, em geral, adotam o modelo vernacular
amazônico em madeira, sobre palafitas, com amplas varandas cobertas,
dotadas de redes para dormir. Ainda tem-se a invasão de vários imóveis
vazios após a saída da ICOMI, o que torna a questão da propriedade
das casas mais complexa (MURTA, 2017, p.5).
Completam Galiano e Carvalho (2016, p.21):
A ICOMI encerrou as atividades dez anos antes do previsto, em
1998, período em que marca o início do processo de tombamento
dos conjuntos urbanísticos e arquitetônicos de Serra do Navio. Esta
proteção oficial foi concluída na época da saída definitiva da empresa
mineradora. Além disso, apresentou outra dinâmica distinta, Serra do
Navio passou para o domínio do Estado e posteriormente se tornou
município, desmembrando-se da capital Macapá, e se manteve intacta
em sua área urbana, sem expansão significativa. O fato de não possuir
atividade econômica perene e ainda amargar o passivo socioambiental
deixado pela mineradora, corroborou para que este mesmo conjunto
tombado esteja suscetível ao abandono.
A realidade desse processo de construção das vilas em Serra do Navio e Santana
apresentam-se como ações utópicas e idealizadoras que tem como caráter inicial
a preservação da identidade local, mas que na verdade é deixada de lado em detrimento de um dito desenvolvimento e projeto de civilização na Amazônia, que trariam melhoras a comunidade local. Na verdade este processo deixou um rastro de
devastação e resquícios de uma sociedade que fora no passado detentora de uma
alta tecnologia e padrão de vida. Mesmo assim particularidades quanto aos desdobramentos das ocupações e entorno surgiram, principalmente pela localização
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da Vila Amazonas em Santana, local com acesso mais fácil que a Vila de Serra do
Navio, que estava em meio a mata.
Diferente da Company-Town, a Vila Amazonas cresceu de maneira
perceptível. Em seu entorno vários bairros foram criados, seu núcleo se
transformou em mais um bairro pertencente ao município de Santana,
o segundo município mais populoso do estado do Amapá. Muito deste
crescimento populacional decorreu da chegada de novas indústrias
que se instalaram após a chegada da ICOMI no Estado. Embora tivesse
atraído muitos migrantes, com a perspectiva de oferta de empregos,
e aumentado o número de bairros próximos à áreas industriais, as
casas foram construídas de maneira irregular, a citar o uso de palafitas
(GALIANO & CARVALHO, 2016, 21).

Conclusão
As vilas operárias construídas no estado do Amapá apresentam-se como um patrimônio histórico que exerceu importante papel desenvolvimentista nos polos
onde se concentravam, assim como para a capital do estado, nos 44 anos em
que a ICOMI concentrou suas atividades no processo de exploração, manejo e
exportação do manganês, o território foi alvo de um projeto inovador assinado
por Oswaldo Bratke, dotado de particularidades, zoneamentos e hierarquias que
visavam assegurar o conforto dos usuários. Ao término do contrato o território foi
abandonado, assim como as estruturas existentes e a mão de obra sem emprego.
Terrenos foram abandonados, outros foram repassados e alguns sofreram alterações ou foram invadidos, o que fez com que parte do patrimônio fosse perdido
ao longo do tempo, assim como a identidade regional com o seu processo histórico evolutivo deste estado brasileiro.
Diante do processo de desenvolvimento de cidades ao redor das respectivas vilas
projetadas em meio a floresta Amazônica, o patrimônio histórico foi desvalorizado, mesmo que existam controversas acerca das propostas elaboradas, estas
configuram um importante capitulo na economia dos atuais municípios de Santana e Serra do Navio. O cenário atual consiste em espaços com acréscimos e
2025
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intervenções aos padrões originais. O debate da relevância e preservação destas
edificações e traçados urbanos na atualidade são fundamentais como uma tentativa de assegurar o desenvolvimento urbano, associado a preservação do legado
modernista.
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RESUMO
Os estudos sobre a paisagem vêm ganhando espaço no Brasil, e a discussão sobre
sua preservação de faz presente desde 1937, com a criação do atual Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Presentemente, pode ser classificada
em paisagem natural e paisagem cultural, que é tema neste trabalho. A paisagem
cultural é aquela que já foi transformada pelo trabalho do homem (resultado das
ações humanas no espaço que vivem), essa pode revelar o pensamento de um
povo, as práticas de uma época e os costumes de uma geração, sendo assim, uma
evidência da relação entre o homem e a natureza, mostrada por suas transformações
ao longo do tempo. Entende-se que a paisagem muda constantemente e a
verticalização é uma das principais causas dessa mudança, e assim também acontece
na cidade de Itaguaçu, município situado no interior do estado do Espírito Santo.
Com o tempo, algumas edificações verticalizadas começaram a surgir e bloquear
visuais de elementos importantes da paisagem cultural do município, como o caso
de um dos principais monumentos da cidade, a Igreja Católica Nossa Senhora
Medianeira de Todas as Graças, presente na paisagem do município desde 1880. A
cidade não possui Plano Diretor Municipal e nenhum outro tipo de legislação que
controle esse crescimento e ajude na preservação da paisagem cultural do município,
possui apenas o Código de Obras, colocado em vigor no ano de 2013. Devido a essa
problemática, o trabalho propõe diretrizes para a preservação da paisagem cultural
de Itaguaçu, através de fundamentação teórica; identificação do elemento cuja visual
deve ser preservada ou valorizada; identificação das zonas de visualização; e, por
fim, simulação das possíveis transformações que poderiam ameaçar ou aniquilar
as visuais. Por meio deste, foi comprovado que a verticalização das edificações na
cidade de Itaguaçu pode gerar perdas significativas da visual do elemento definido
para o estudo, e as diretrizes encontradas podem ajudar na preservação da
paisagem, auxiliando governantes e órgãos responsáveis na elaboração de normas
ou legislações que possam controlar esse crescimento, contribuindo assim, para
preservação da paisagem cultural do município de Itaguaçu e consequentemente na
conservação da sua história.

Palavras-chave: Paisagem cultural, preservação, Itaguaçu.
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Introdução
O estudo da paisagem, como um bem, está presente no Brasil, segundo Ribeiro
(2007), desde 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Sphan), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e desde então o interesse nessa área vem aumentando. Ribeiro (2007) cita
dois tipos de paisagem: a paisagem natural e a paisagem cultural. A primeira, ainda não adulterada pelo homem e a segunda já adulterada, sendo assim, o resultado das ações humanas. A paisagem cultural pode ser vista como uma evidência
da relação do homem com a natureza, mostrando suas transformações ao longo
do tempo (RIBEIRO, 2007).
Conclui-se que a paisagem muda com o tempo e essa mudança pode revelar o
pensamento de um povo, as práticas de uma época e essa transformação, também pode ser percebida na cidade de Itaguaçu-ES.
O município, situado na região Noroeste do Espírito Santo, possui aproximadamente 15 mil habitantes, com superfície de 530,39 Km², sendo que, deste total,
72% de área rural e apenas 28% de área urbana, segundo censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016).
Seu desenvolvimento se deu de acordo com o crescimento populacional, porém
sem legislações que pudessem organizá-lo. Alguns elementos estão presentes na
sua história desde o surgimento do povoado, como a Igreja Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, de acordo com Loureiro (2016), “[...] a primeira capela,
uma construção de taipa, recebeu a imagem de Nossa Senhora com o menino
Jesus por volta de 1875 a 1880”.
A cidade ainda não possui Plano Diretor Municipal, pela não obrigatoriedade, devido ao número de habitantes, que é menor que 20 mil, possuindo atualmente um
código de obras elaborado em 2013. Este documento se encontra na Prefeitura
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para a construção das edificações na região central da cidade: “[...] esta altura
deve ser inferior ou igual ao valor determinado pela soma da largura da rua, mais
os passeios públicos e o afastamento frontal deixado pela edificação em relação
ao seu lote”. Entretanto, um parágrafo único discorre “[...] a altura definida no
caput desse artigo poderá ser alterada a juízo do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Cidade — CMDC”.
Até o ano de 2011, praticamente não existia edificações no Centro que interferissem na visualização do principal monumento da cidade, a Igreja Católica. Todavia, nos últimos anos, o gabarito das edificações no centro da cidade começou a
crescer e este crescimento pode provocar futuramente a obstrução das visuais
deste monumento.

1.1 Objetivos
Partindo da hipótese de que a visual pode ser perdida parcialmente ou totalmente, caso não haja um controle na verticalização das edificações no centro da
cidade, objetiva-se com esse trabalho encontrar diretrizes para a preservação da
paisagem cultural do município de Itaguaçu, com intenção de minimizar os impactos causados pelo crescimento da cidade sobre o elemento mais importante da
paisagem cultural da cidade, a Igreja Católica Nossa Senhora Medianeira de Todas
as Graças.
A partir da pesquisa documental, o trabalho também seguiu os seguintes objetivos específicos:
•

Mapear e localizar o porte das construções existentes;

•

Definir níveis de percepção reais existentes na cidade de Itaguaçu atualmente;

•

Definir níveis de percepção desejados para o futuro;

Municipal de Itaguaçu (PMI), e na Seção IX, Art. 56, destaca as alturas permitidas
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•

Simular possíveis verticalizações, embasadas nos documentos existentes que
falam sobre a verticalização na cidade;

•

Propor diretrizes para a preservação da paisagem no município.

1.2 Metodologia
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Elaboração de diretrizes que possam ajudar na preservação da paisagem cultural no município de Itaguaçu.

2 Breve referencial teórico
Segundo Crispim (2011), a expressão paisagem surgiu nos Países Baixos por volta
do século XV e se referia a pinturas, onde a natureza estava em primeiro plano

Os processos metodológicos, escolhidos para o presente trabalho, foram extraí-

e os personagens em segundo. No século XVI, surge um novo significado para o

dos de Mendonça (2005) e reformulados para a cidade de Itaguaçu. Consistem em:

termo paisagem, e tem uma definição mais cultural, oriunda do latim, pagus, que

•

•

•

•

•

Fundamentação teórica, em periódicos, livros, monografias e dissertações,

significa povoado, está mais relacionado a questões culturais.

buscando conceitos de paisagem e outros conceitos necessários para a real-

De acordo com Martins (2010), uma das primeiras áreas a reconhecer o termo

ização do presente trabalho.

paisagem foi a geografia. Atualmente, paisagem é um termo usado por inúmeras

Identificação do elemento cuja visual será preservada, a Igreja Nossa Senho-

matérias, a arquitetura, o urbanismo, a ecologia, a história, a arte, entre outras.

ra Medianeira de Todas as Graças, baseada em dados históricos e pesquisas

A paisagem cultural ganhou espaço, quando no início do século XX, o geógrafo

iconográficas que provaram que o elemento escolhido é o principal elemento

Carl Sauer, criou o conceito de paisagem cultural, que se deu, quando conceituou

da paisagem cultural do município de Itaguaçu.

paisagem como resultado da ação da cultura (GALVÃO, 2010).

Escolha das zonas de visualização do elemento a ser preservado, levando

De acordo com Silva et.al. (2007, p. 300), “[...] a paisagem cultural converge para a

em consideração fotos antigas, percursos com grande fluxo de pessoas e a

atual noção de patrimônio cultural, que prepondera sobre a expressão original de

história da cidade.

patrimônio histórico, isto é, a dimensão histórica se insere na cultura.”

Mapeamento e localização do porte das construções existentes atualmente

Em nível mundial, a paisagem cultural foi discutida em duas importantes con-

no centro do município de Itaguaçu, para realização de simulações gráficas

venções: A Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural, em

(Photoshop) com possíveis ocupações futuras.

1972, e a Convenção Europeia da Paisagem (CEP), em 2000 (GALVÃO, 2010).

Levantamentos fotográficos das áreas de visualização escolhidas e pesquisas

Segundo Ribeiro (2007), a Convenção para Proteção do Patrimônio Cultural e

iconográficas das mesmas, para comparações com as simulações gráficas e

Natural foi organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a

percepção das perdas ocasionadas pelo processo de verticalização das edifi-

Ciência e a Cultura (UNESCO) e aprovada na Reunião de Paris em 1972. Para essa

cações com a evolução urbana na cidade.

convenção existe uma carta patrimonial, “Recomendação Paris” de Novembro de
1972, que aborda a definição de Patrimônio Cultura e Patrimônio Natural.
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São considerados patrimônio cultural, segundo a Recomendação de Paris de 1972,

Outras Recomendações definem paisagem cultural, como a Recomendação Euro-

os monumentos, que seriam obras arquitetônicas, cavernas, ou qualquer elemen-

peia de 1995, p. 3, onde classifica como paisagem cultural como:

to que tenha um valor excepcional de acordo com a história, arte ou ciência. Os
lugares notáveis, especificados como obras do homem e da natureza ou somente
do homem, que tenham valor excepcional de acordo com a história, arte ou ciência. Por fim, os conjuntos, “[...] grupos de construções isoladas ou reunidas que,
em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração com a paisagem, tenham
um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência”
(Recomendação de Paris, 1972, p. 2).
Por meio dessas definições e discussões, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial, tornou-se o primeiro instrumento com intuito
de proteger, conservar e identificar paisagens culturais com valor universal excepcional (GALVÃO, 2010).
Já a Convenção Europeia foi assinada por vários países Europeus em 2000, e define paisagem como “[...] uma parte do território, tal como é apreendida pelas
populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou
humanos” (CEP, artº 1º, 2001).
Na Legislação Brasileira, patrimônio cultural está definido na constituição desde a
década de 1988, e é uma expressão muito irrestrita, pois abrange os bens materiais, naturais e imateriais, e é por definição:
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, os 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, 2012, Artigo 216, p. 124).
2036

[...] partes específicas, topograficamente delimitadas da paisagem,
formada 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 de reconhecidos têm adquirido social e culturalmente em
diferentes níveis territoriais, graças a presença de remanescentes físicos
que refletem o uso e as atividades desenvolvidas na terra no passado,
experiências ou tradições particulares, ou representação em obras
literárias, ou artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido fatos
históricos.
Em outros documentos patrimoniais, podemos perceber a amplitude dos valores
atribuídos a paisagem, essa aparece sob designações como, “vizinhança”, “entorno”, “ambiência”, desse modo a paisagem às vezes aparece como o objeto da
preservação e ora, em outros documentos, como a envoltória que protege o bem
preservado (SILVA et al., 2007).
Segundo o International Council of Monuments and Sites – ICOMOS (2011), a
paisagem cultural é considerada um bem, pois ilustra uma trajetória histórica da
sociedade humana e, como critério de seleção tem-se seu valor universal e sua
capacidade de ilustrar elementos distintos de uma determinada região. São parte
da nossa identidade coletiva.
A paisagem cultural pode ser dividida em três tipos:
a) paisagem claramente definida;
b) paisagem evoluída organicamente, que se subdivide em paisagem relíquia ou
fóssil e paisagem contínua;
c) paisagem cultural associativa (ICOMOS, 2011).
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O principal elemento da paisagem cultural da cidade de Itaguaçu é a Igreja Nos-

No Espírito Santo, a cidade de Vitória também possuiu uma carta da paisagem em

sa Senhora Medianeira de Todas as Graças e seu entorno. Essa paisagem se en-

vigor, “Carta de Vitória Em Prol da Paisagem da Região Metropolitana da Grande

quadra claramente na segunda categoria, paisagem evoluída organicamente, que

Vitória” redigida por vários profissionais de diversas entidades em dezembro de

segundo Domingues (2001, p. 64) são:

2011. A Carta de Vitória segue conceitos parecidos de paisagem e paisagem cultur-

Paisagens que evoluíram organicamente, tendo como origem um
imperativo social, econômico e/ou religioso. Hoje, essas paisagens
podem constituir uma relíquia (ou fóssil) do passado, distinguindo-se
e conservando-se materialmente através da presença de seus traços
originais; ou podendo ainda deter um papel social ativo [...].

al encontrado na Carta de Bagé.

3 Discussões e Resultados
Nos tempos atuais, segundo Afonso (2010), pode-se perceber o surgimento de um
fenômeno de rejeição da história, causado pelo mundo moderno, e a consequên-

Segundo Ribeiro (2007), a categoria de Paisagem cultural foi criada no Brasil pelo

cia desse fenômeno é a degradação do ambiente da cidade, que é mostrada como

IPHAN e entre os principais motivos que justificaram a admissão de Paisagem cul-

uma adaptação necessária à vida moderna.

tural como um bem patrimonial, está a expansão urbana e a globalização, que vem
tomando conta das cidades, e mudando as paisagens culturais demasiadamente.

A falta de um olhar histórico-crítico sobre a cidade antiga faz com que alguns es-

Partindo da hipótese que a paisagem cultural é dinâmica, ou seja, seus elementos

valores históricos, artísticos e culturais (SANTOS; SÁ CARNEIRO, 2010).

se modificam pela ação natural do tempo e pela ação do homem, é importante

paços percam de maneira definitiva características peculiares que lhes conferiam

preservá-la para que as novas gerações as conheçam (SILVA et al., 2007).

Na tentativa de minimizar essas perdas na cidade de Itaguaçu, foi selecionada

Em 2007, na cidade de Bagé (RS), na “Semana do Patrimônio - Cultura e Memória

área determinada está localizada no bairro centro, primeiro bairro da cidade de

na Fronteira” foi produzida a carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural, que

Itaguaçu. Suas edificações possuem um gabarito médio de 2 pavimentos, alter-

define Paisagem cultural como:

nando algumas construções que possuem o gabarito mais elevado, podendo che-

uma área, onde o elemento da paisagem cultural escolhido estava inserido, a

gar até 5 pavimentos, o que ainda é raro no município, como pode ser constatado
Artigo 2 - A paisagem cultural é o meio natural ao qual o ser humano
imprimiu as marcas de suas ações e formas de expressão, resultando
em uma soma de todas os testemunhos resultantes da interação do
homem com a natureza e, reciprocamente, da natureza com homem,
passíveis de leituras espaciais e temporais; Artigo 2 [sic] - A paisagem
cultural é um bem cultural, o mais amplo, completo e abrangente de
todos, que pode apresentar todos os bens indicados pela Constituição,
sendo o resultado de múltiplas e diferentes formas de apropriação, uso
e transformação do homem sobre o meio natural. (BAGÉ, 2007).

na Ilustração 1.
Depois de mapeada, foram localizadas as ruas com maior fluxo de pessoas, e influência na história do município, na rua Cel. Antônio Martinho Barbosa encontra-se a principal área comercial da cidade, além de ser a primeira rua do povoado, rua que ligava a antiga capela, ao rio Santa Joana. A Avenida 17 de Fevereiro,
segunda rua destacada no Mapa 01, é a principal avenida da cidade e nela se
encontra as três escolas do município, o posto de saúde, a câmara municipal, a
prefeitura, a Igreja Matriz além de vários outros serviços.
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A ilustração 01, mostra o porte das construções, as ruas com maior fluxo de pessoas e automóveis e os pontos de visualização escolhidos para uma melhor compreensão, além disso estão especificados no mapa a Igreja Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, a praça Getúlio Vargas e o rio Santa Joana.

Ilustração 01 – Mapa com porte das construções, ruas com grande fluxo de pessoas e pontos de
visualização. Fonte: Elaborado pela autora sobre mapa cedido pela PMI, 2017.
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As visuais escolhidas para este estudo foram baseadas na metodologia apresenta-

a câmera fotográfica, em seu registro, emula o olhar” (GOLTARA E MENDONÇA,

da na introdução. Os pontos mostrados no mapa, vão do número 01 ao 05, e estão

2015, p. 123).

localizados no bairro Centro de Itaguaçu. Mendonça (2005) sugere que os pontos
de visualização estejam em lugares com referenciais históricos ou percursos com

Nesse estudo, a fotografia foi utilizada para fins de comparação. Desta forma,

intensa circulação de pessoas. Os pontos de número 01, 02 e 03, estão localizados

foram comparadas imagens antigas, de pontos distintos, com fotografias atuais

nas ruas de maior fluxo de pessoas e automóveis da cidade de Itaguaçu, a Avenida

dos mesmos pontos, para mostrar como a ocupação urbana modificou a pais-

(Av.) 17 de Fevereiro e Rua Cel. Antônio Martinho Barbosa.

agem durante os anos. Para isso o software Photoshop foi utilizado para simular
possíveis formas de ocupação futura nos pontos escolhidos, mostrando assim as

Os pontos de número 04 e 05 possuem uma particularidade em relação aos out-

perdas que ainda puderem vir a prejudicar a paisagem dos pontos definidos, caso

ros pontos, estão localizados em ruas de passagem intermunicipais, ou seja, as

não haja uma interferência na legislação vigente no município.

pessoas que vem de outros municípios, como Colatina, Baixo Guandu, passam por
essas ruas, dentro da cidade, para ir para outros municípios, como Itarana, Santa

O ponto 01, o ponto 02 e o ponto 04 estão localizados na Av. 17 de Fevereiro, no

Tereza e Santa Maria de Jetibá.

bairro Centro da cidade de Itaguaçu. Esta rua possui, aproximadamente, 20 metros de largura e é a principal avenida da cidade.

É interessante preservar a paisagem cultural desse elemento nesses pontos, para
que as pessoas que estejam apenas de passagem não precisem passar em frente

Seguindo o código de obras, que permite que a altura máxima das edificações seja

ao elemento para conseguir vê-lo.

a largura da rua mais o afastamento, nessa Avenida, a edificação poderia ter 23

3.1 Simulações

metros de altura (aproximadamente 7 pavimentos), considerando afastamento
frontal de 3 metros, mas como a maioria das edificações no centro da cidade não
possui afastamento, e em caso de ampliações as mesmas características podem

Para a realização das simulações, foram realizadas pesquisas iconográficas dos

ser mantidas, foram desconsiderados os três metros de afastamento em todas

pontos destacados acima, com diferentes datas, podendo então, comparar o pas-

as simulações, o que resulta, nestes pontos em 20 metros de altura, aproximada-

sado com os dias atuais.

mente 6 pavimentos.

De acordo com Goltara e Mendonça (2015), a fotografia é aceita pelo senso co-

A Ilustração 02 mostra comparações nos pontos 01, 02 e 04 respectivamente, a

mum e algumas vezes pelo meio técnico científico como a imagem da realidade.

primeira imagem uma foto antiga, a segunda uma foto atual e a terceira uma sim-

É possível recuperar fatos históricos através de acervos fotográfico pessoais em

ulação de possível ocupação futura.

diversos campos do conhecimento.
Goltara e Mendonça (2015) afirmam que, em estudos relacionados à paisagem,
a fotografia faz parte do método de apreensão e demonstração do mesmo, “[...]
pode-se dizer, em termos gerais, que a paisagem é a imagem resultante da síntese
dos elementos presentes em um espaço territorial abrangido pelo olhar e que
2042
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Na situação atual, o ponto 03, é o ponto que menos sofreu alterações na visual,
com o passar do tempo, devido a sua posição central em relação a rua do ponto.
Segundo o Código de Obras, a altura máxima permitida nesse ponto é de 10 metros (aproximadamente 3 pavimentos), sem considerar o afastamento de 3 metros. Analisando o ponto 03, nota-se que não existe obstrução em nenhuma das
imagens, isso se dá pela posição do ponto em relação a visual, entretanto, neste
ponto, pode ocorrer uma competição com elemento que se quer destacar caso as
edificações cheguem a altura máxima permitida. A Ilustração 3 traz uma imagem
antigo, uma foto recente e a simulação de ocupações futuras, vê-se também, em
vermelho, que existe um prédio que está acima do que é descrito no código de
obras, mostrando assim, a facilidade para construir fora das normas pré-estabelecidas pela cidade.

Ilustração 02 – Imagens do ponto 01, ponto 02 e ponto 04 respectivamente – Comparações.
Fonte: Elaborada pela autora sobre foto de acervo pessoal, 2017.

O ponto 03 está localizado na rua Cel. Antônio Martinho Barbosa, a principal e
mais antiga rua da cidade. Esta rua une o local da antiga capela e a ponte sobre o

Ilustração 03 – Imagens do ponto 03 - Comparação.
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

rio Santa Joana, que segundo Aurich (1958), foram as duas primeiras coisas feitas

O ponto 05 está localizado na esquina da Rua Valério Cózer com a rua Josias

no município.

Domingues dos Reis. Esse ponto, assim como o ponto 04, situa-se em uma região
de passagem intermunicipal e está bem na entrada do centro da cidade.
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Reafirma-se que existe o interesse que os visitantes que passem por essas ruas,
14 metros, o que dá a possibilidade de altura máxima das edificações de 17 metros (aproximadamente 5 pavimentos), em caso de novas edificações.
A Ilustração 04 mostra uma foto atual e uma simulação com prováveis formas
mente 4 pavimentos), desconsiderando os 3 metros de afastamento, pois para
edificações existentes, em caso de reforma ou ampliação não são exigidos os 3
metros de afastamento.

BRASIL

[...] as intervenções a serem realizadas em uma paisagem cultural
devem partir de um julgamento crítico, em que sejam considerados
os atributos e sua importância para a manutenção dos valores
patrimoniais. Cada paisagem cultural é um caso particular, expressa
determinado caráter, o qual orientará os especialistas no processo de
intervenção.

vejam a igreja Matriz, neste ponto, a rua possui uma largura de aproximadamente

de ocupação futura, considerando a altura máxima de 14 metros (aproximada-

/

2018

A carta de Bagé, ou Carta da Paisagem Cultural (2007), discute formas de preservação do patrimônio e da paisagem cultural, como pode ser constatado no seguinte artigo:
Artigo 6 - Será implantado um sistema de avaliação da qualidade da
paisagem que monitore todas as fases de modificação ou evolução da
paisagem por meio de procedimentos, normas e critérios, assegurando
que produtos não conformes aos requisitos específicos sejam impedidos
de serem certificados; (BAGÉ, 2007).
Porém, outros documentos patrimoniais já haviam tocado no assunto preservação, como exemplo a Recomendação de Paris (1962 p. 3), que especifica algumas medidas preventivas, que deveriam proteger as paisagens, como: “[...] a)
construção de edifícios públicos e privados de qualquer natureza. Seus projetos
deveriam ser concebidos de modo a respeitar determinadas exigências [...] deve-

Ilustração 04 — Imagens do ponto 05 - Comparação.
Fonte: Elaborada pela autora sobre foto de acervo pessoal, 2017.

3.2 Diretrizes propostas
Segundo Ribeiro (2007), a preservação da paisagem cultural no Brasil ainda traz
muitas dúvidas e levanta muitas possibilidades. A tarefa mais difícil nessa área
de preservação é identificar quais paisagens culturais devem ser preservadas e a
partir de quais critérios.

riam estar em harmonia com a ambiência que se deseja salvaguardar”.
Ressalta, ainda, que a salvaguarda deveria ser assegurada com auxílio de alguns
métodos, (1962, p. 4), descritos como: “[...] a) controle geral por parte das autoridades competentes; b) inserção de restrições nos planos de urbanização e no
planejamento em todos os níveis: regionais, rurais ou urbanos”.
Seguindo a linha de pensamento das cartas e recomendações, foram traçadas
diretrizes que podem ajudar na preservação da paisagem cultural na cidade de
Itaguaçu.

De acordo com Silva et al. (2007, p. 301),
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A região a ser preservada fica dividida em 05 pontos, definidos anteriormente,

Em casos excepcionais, a PMI poderá considerar parâmetros construtivos dif-

cada um com suas características e diretrizes específicas. A ilustração 46 mostra

erenciados dos previstos, quando o empreendedor apresentar demonstração

os pontos citados anteriormente e seus respectivos cones de visualização, que

técnica consubstanciada de que, em decorrência de sua inserção urbanística, a

seriam a área de visualização alcançada pelo ponto, são eles:

intervenção proposta não oferece impacto à visibilidade e ambiência do elemento
preservado.

a) ponto 01 (localizado na esquina da Rua Camilo Frizera com a Av. 17 de fevereiro);
Para que as diretrizes sejam executadas de forma eficaz, todos os projetos para
b) ponto 02 (localizado na esquina da Rua Ricardo Bucher com a Av. 17 de Fe-

novas construções ou alteração de altura em construções existentes inseridas

vereiro);

nos cones de visual descritos anteriormente deverão ser submetidos a PMI para
análise e aprovação.

c) ponto 03 (localizado na Rua Cel. Antônio Martinho Barbosa);

A tabela 01 traz um resumo das alturas propostas para a preservação da pais-

d) ponto 04 (localizado na esquina da rua Josias Domingues dos Reis com a Av. 17

agem culturas na cidade de Itaguaçu.

de Fevereiro);
d) ponto 05 (localizado na esquina da rua Josias Domingues dos Reis com a rua

Tabela 01 — Tabela resumo das alturas propostas para as edificações localizadas nos cones de

Valério Cózer);

visualização.

Ponto 01

Altura da
edificação
3 metros

Altura adicional (telhados e
platibandas)
1,5 metros

Altura
máxima
4,5 metros

Ponto 02

3 metros

1,5 metros

4,5 metros

Ponto 03

-

-

13 metros

máxima de 4,5 metros. Essa medida permitirá que a visual nos pontos citados seja

Ponto 04

3 metros

1,5 metros

4,5 metros

preservado. As edificações existentes permanecem, mas, em caso de reforma e

Ponto 05

3 metros

1,5 metros

4,5 metros

Cada ponto possui diretrizes independentes, resultantes das conclusões obtidas
no decorrer do trabalho. Os cones de visualização mostram as áreas onde as diretrizes de cada ponto devem ser adotadas.
Os pontos 01, 02, 04 e 05 deverão possuir altura máxima de 3 metros, permitindo assim acima desse valor elementos como platibandas e telhados até a altura

Ponto

ampliações, as mesmas não podem ultrapassar a altura antecessora à reforma.
O ponto 03 permanecerá como o descrito no Código de Obras vigente no mu-

Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

nicípio, no qual a altura permitida é a largura da rua mais o afastamento, neste
caso aproximadamente 13 metros (aproximadamente 4 pavimentos).

Devido aos resultados encontrados, no ponto 03, não é necessária a alteração das
especificações encontradas no Código de Obras vigente na cidade atualmente.
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4 Conclusão
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RESUMO
A partir do tombamento pelo IPHAN do Parque do Flamengo, park-way modernista
construído na Zona Sul do Rio de Janeiro, às margens da baía de Guanabara,
vislumbrou-se a possibilidade de se fazer uma reflexão sobre o jogo de tensões
existente entre o interesse público, nesse caso resguardado pelo Decreto-lei n. º 25, de
30 de novembro de 1937, e as investidas predatórias do capital privado sobre o bem
em questão, com especial enfoque sobre a Marina da Glória, concebida originalmente
para ser um atracadouro gratuito, e que veio a se tornar o epicentro de acirrados
litígios.
Após o tombamento federal, tentativas de acréscimos e de apropriação indevida
dos seus espaços vêm ocorrendo de forma maciça, polarizando disputas entre os
defensores do uso público e os articuladores da mercantilização do equipamento.
O que se reivindica é o direito de poder atracar embarcações sem impedimentos,
da vivência do parque a partir do continente ou vindo do mar, legitimando e
democratizando a conhecida relação da população carioca e fluminense com o
oceano que banha a cidade, sonho acalentado por toda a equipe de trabalho que
concebeu o parque. Outra reivindicação seria a garantia da irrestrita fruição do
espaço da Marina, hoje cerceada pela existência de barreiras físicas instaladas pelo
grupo privado que administra o espaço.
A arena judicial está estabelecida, a contenda longe do fim, e o fiel da balança,
representado pelo instituto do tombamento, fazendo a mediação entre os atores
envolvidos nos litígios. Espera-se que ao final desse penoso processo, a Marina da
Glória restabeleça sua função de área pública, e se não totalmente regenerada das
descaracterizações impingidas, ao menos restituída como espaço recreativo para a
população em seu espectro mais amplo.

Tombados
Praça Jorge Machado Moreira, 100, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-598
etu@etu.ufrj.br
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O conceito do Parque do Flamengo e da Marina da
Glória
Nos anos 1960, a construção do Parque do Flamengo representava uma alternativa viária para desafogar o tráfego entre a Zona Sul e o Centro do Rio de Janeiro,
prejudicado pelo rápido e desordenado adensamento da região. A criação de novas terras através de sucessivos aterros sobre o mar, também tinha a missão de
gerar uma nova ambiência abrangendo bairros costeiros como Glória, Flamengo e
Botafogo, cada vez mais carentes de espaços amplos para recreação.
Dentro desse contexto, a Marina da Glória trazia uma proposta de democratização
para a prática de atividades náuticas, contando com atracadouros públicos que
permitiriam o embarque e desembarque de barcos, gratuitamente. Os píeres
atenderiam tanto a embarcações de grande porte, quanto a pequenas embarcações, e as áreas de apoio não poderiam ser consideradas como privativas para
locação e guarda de veículos aquáticos, como ocorre convencionalmente. Ainda
que as funções desempenhadas por uma marina não sejam associadas usualmente a serviços prestados pelo setor público, a Marina da Glória foi propositalmente concebida para ser uma marina pública.
O arquiteto Amaro Machado foi quem projetou os equipamentos da Marina, que
foi inaugurada em 1979, ocupando uma área de cerca de 2.700,00m2, contemplando um programa que consistia em espaço para guarda de barcos; apoio direto aos usuários do complexo náutico (armários para guarda de equipamentos,
vestiários e salas para cursos); administração e comércio de apoio (restaurante,
lanchonete, mercado e lojas). Tudo na justa medida para a finalidade a que se propunha. Machado compreendia que a urbanização do parque deveria restringir-se
ao mínimo necessário e que, obras como o Museu de Arte Moderna (MAM) e o
Monumento aos Pracinhas eram marcos arquitetônicos mais do que suficientes.
Afinal, o agenciamento paisagístico do parque, harmonizado com a exuberante
paisagem natural circundante, deveria ser o carro chefe da proposta. No memorial
justificativo para o projeto da Marina, o próprio arquiteto declarou:
2056
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Norteamos então nosso projeto, no princípio de que vivemos em uma
cidade na qual é praticamente impossível acrescentar algo à sua
beleza, apenas contribuir para realçá-la. Assim sendo, a ideia de uma
arquitetura marcante foi prontamente eliminada. (Cf. MACHADO, Luiz
Felipe. Reunião plenária na sede do CAU/RJ, 14 mai. 2013. Acervo CAU/
RJ. Disponível em: < http://www.caurj.gov.br/?page_id=6979>. Acesso em
22 fev. 2017)
O programa da Marina da Glória não foi integralmente concluído, devido à morte
precoce do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, em 1964, e de Lota de Macedo, em
1967, respectivamente o chefe e a presidente do grupo de trabalho criado para
desenvolver o projeto do parque como um todo. Aliado a isso, some-se o desinteresse do poder público em finalizar o conjunto idealizado pela equipe. Entretanto,
antevendo que forças políticas e mercadológicas talvez viessem a macular a integridade do parque no futuro, o tombamento do conjunto do Parque do Flamengo
já havia sido sugerido por Lota, antes de morrer. Carlos Lacerda, então governador do Estado da Guanabara, oficializou a solicitação do pedido no dia 27 de
outubro de 1964.
Na reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, que decidiu sobre o acautelamento
do Parque do Flamengo, em 1965, destacar-se-ia a fala de Paulo Santos (Relatório
IAB, 2006, p.3) reiterando as preocupações de Amaro Machado e de Lota, com
possíveis desvirtuamentos da proposta original. Para o conselheiro:
O perigo maior consiste na inclusão futura na área ajardinada, de
pavilhões de diversões, restaurantes, cinemas e quejandas edificações,...
inclusão que tendo a justificá-la o interesse prático ou cívico das
iniciativas, poderá sacrificar irremediavelmente a beleza do conjunto
[...] Os pavilhões erguidos ou por erguer no Aterro, previstos no plano
original, já representam o máximo que a área comporta e podem
justificar-se menos pela sua finalidade prática do que em razão de
conferirem escala urbanística ao conjunto, mas mesmo esta será
sacrificada se não houver contenção na distribuição dos valores que a
determinaram. (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN. Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. Processo de tombamento
2057
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n º 0748-T-64, Parque do Flamengo. Movimento pela Preservação do
Parque Público. Relatório da Comissão Especial do IAB/ RJ para Análise
do Projeto Nova Marina da Glória – Parque do Flamengo. Rio de Janeiro,
29 ago. 2006, p. 3)
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e Paisagístico, em 28 de julho de 1965, por ordem de Rodrigo Melo Franco de Andrade, então Diretor da DPHAN[1].
Obra memorável do urbanismo moderno brasileiro, o Parque projetado
a partir de 1961 foi inaugurado simbolicamente em 1964, no dia da
criança, e reinaugurado oficialmente em 1965, pelo Governo do Estado
da Guanabara, como parte das comemorações do quarto centenário
da cidade. Foi tombado pelo IPHAN nesse mesmo ano, em sessão
do Conselho Consultivo de que participaram, dentre outros, Afonso
Arinos de Mello Franco, Alfredo Galvão, Gilberto Ferrez, Josué Montello,
Manuel Bandeira e Pedro Calmon. Desde o início, este parque público
impregnou-se no imaginário carioca como espaço de atividades lúdicas
em paisagens entrelaçadas com o panorama da fundação e primeiros
anos da cidade ― a entrada da Baía de Guanabara com o promontório
e morro do Pico, em Niterói, e a ilha da Laje e o conjunto dos morros
Cara de Cão, Urca e Pão de Açúcar, no Rio. (Cf. GIRÃO, Claudia. Parque
do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil: o caso da Marina – parte 1.
Vitruvius. Arquitextos, 135.01, ano 12, jul. 2011. Disponível em: < http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/4014>. Acesso
em 22 fev. 2017)

não apenas o espaço físico existente, mas o PROJETO, detalhe esse que proibia
qualquer alteração na configuração original do parque. O Conselho Consultivo do
IPHAN também só poderia propor modificações no projeto original (alteração de
gabaritos e acréscimos de áreas), se destombasse o parque do Flamengo.
Outro detalhe a ser destacado é que o perímetro de preservação se estendia para
além do trecho continental da obra, englobando também uma faixa de cem metros contados a partir da costa e avançando sobre o mar, denotando a preocupação de que alguma construção futura viesse a comprometer a vista do parque
para a Baía de Guanabara.
Dentre os argumentos pró-tombamento apresentados na reunião onde foi dis-

or de seus elementos arquitetônicos” (Barreto, Processo IPHAN 0748-T-64, p. 62).
Já o relator do processo, Paulo Ferreira Santos (designado pelo próprio Rodrigo
Melo Franco de Andrade, presidente do IPHAN e cumulativamente do Conselho

BRASIL

foi inscrito sob o número 30, na folha 10, do Livro do Tombo Histórico, Etnográfico

que inclui a Marina da Glória, é que a proposição de Lota de Macedo abarcou

de Arte, evocou “o significado social-paisagístico do Parque do Flamengo e o val-

/

Ao término da votação deliberou-se pelo tombamento, e o Parque do Flamengo

Uma das especificidades do tombamento do Parque do Flamengo pelo IPHAN,

a fala de dois conselheiros. O Arquiteto Paulo Thedim Barreto, Chefe da Seção

/

2018

As premissas do bem tombado

cutida a proposta para a inscrição do Parque do Flamengo pelo IPHAN, destaca-se

BELO HORIZONTE

Além do tombamento pelo IPHAN, o antigo Departamento Geral de Patrimônio
Cultural (DGPC), órgão municipal de preservação do Rio de Janeiro, também tombou o Parque do Flamengo “por seu interesse paisagístico, urbanístico e cultural”,
no ano de 1995, através da Lei n º 2.287, de 04 de janeiro do referido ano. A lei
destaca no seu parágrafo primeiro que:

Consultivo, pela normativa do órgão), no seu parecer tenta amenizar a polêmica
acerca do tombamento do bem inacabado, justificando que Carlos Lacerda tão
somente intencionava a salvaguarda da paisagem, no trecho conquistado ao mar
compreendido entre a Praia de Santa Luzia e o Morro da Viúva, sugerindo a inscrição do parque no Livro do Tombo Paisagístico.

2058

Na época, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) era
denominado Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), apesar
de ter sido criado como Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
em 1937. O nome IPHAN seria cunhado em 1970 e, após outras nomenclaturas, a
instituição apenas voltaria a se chamar por esse nome, de forma definitiva, a partir de
1994.
[1]
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A Marina da Glória, a sede do Centro de Pesquisas Roberto Burle
Marx, as áreas verdes, além de todas as edificações, equipamentos e
mobiliários urbanos situados no Parque do Flamengo não poderão
sofrer quaisquer modificações, acréscimos e construções sem
autorização do órgão competente do Poder Executivo. (RIO DE JANEIRO.
Lei n. º 2.287, de 04 de janeiro de 1995. Tomba o Parque do Flamengo
por seu interesse paisagístico, urbanístico e cultural, e dá outras
providências. Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, Poder
Executivo, Rio de Janeiro, RJ, 06 jan. 1995, p. 03)
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comparado a outras formas de proteção - que serve de marco legal para garantir
esses status.
Em 1976, a administração da área da Marina da Glória é transferida à municipalidade através da Riotur (antes mesmo da sua inauguração), que apresenta o projeto “Marina Rio”, aprovado pela SPHAN. É dentro dessa proposta que o pavilhão
para barcos, que posteriormente se torna a sede da Marina, é construído.
No ano de 1979 a Marina da Glória é oficialmente inaugurada pelo então pre-

O tombamento foi em caráter provisório e assim se mantém até a presente data.

feito Marcos Tamoyo. O último presidente militar, João Figueiredo, tenta destacar
a Marina do restante do Parque do Flamengo, nesse mesmo ano, concedendo o

Atualmente, para além das esferas de proteção brasileiras, a danificação da Mari-

seu domínio de uso em caráter perpétuo (aforando-a) para o município do Rio de

na também viola a chancela da UNESCO que confere à Paisagem Cultural Urbana

Janeiro. A finalidade dessa concessão seria a construção de uma espécie de clube,

do Rio de Janeiro o certificado de Patrimônio Mundial, onde o conjunto do Parque

o que ia de encontro ao conceito original de atracadouro público. O intento não foi

do Flamengo, que inclui a Marina, se inscreve. Cabe aqui ressaltar que, inclusive,

realizado, mas o equívoco urbanístico de que a Marina era um enclave dentro do

o atual órgão de preservação do patrimônio cultural da cidade atende pelo nome

parque permaneceu, e se perpetuou nas administrações públicas que se suceder-

de Instituto Rio Patrimônio de Humanidade (IRPH)[2], acumulando as funções da

am. Em 22 de março de 1984, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) transfere

antiga Subsecretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e

à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a função de administrar os serviços e

Design (SUBPC), com a tarefa de gerir o novo sítio protegido pela organização in-

realizar a manutenção do Parque do Flamengo. Em 1987, ocorre um acréscimo do

ternacional.

pavilhão criado em 1976, criando mais onze lojas. A ausência de uma ação efetiva

Desvio de finalidade

por parte da SPHAN em relação ao caso faz com que a intervenção seja tolerada.
Em 1988, a área dos parques municipais da Região Administrativa IV, dentro da
qual se encontra o Parque do Flamengo, é declarada como área non-aedificandi,

O esforço de traçar uma linha de tempo sucinta daqui por diante, ressaltando de-

nos termos da Lei Municipal 1.242. Paradoxalmente, nesse mesmo ano, a Rio-

cisões tomadas por entes públicos e privados no decorrer da história da Marina da

tur tenta emplacar um acréscimo vertical no pavilhão, visando à construção de

Glória, talvez permita elucidar algumas ações que serviram de ponto de inflexão

um restaurante panorâmico. Dessa vez, a SPHAN veta a proposta. Ainda em 88,

para o desvio de finalidade que gradativamente vem se tentando implantar, à rev-

o projeto “Centro Cultural da Glória” é aprovado com restrições, pelo órgão de

elia da premissa de um espaço definido integralmente como público desde o seu

preservação.

projeto e sob os auspícios de um tombamento federal - mais restritivo e efetivo, se
Em outubro de 1996 a Prefeitura do Rio de Janeiro, através de contrato, transfere
O IRPH foi criado através do Decreto n. º 35.879 de 05 de Julho de 2012, ratificado
pela Lei 5.547 de 27 de Dezembro de 2012. Cronologicamente, o DGPC foi criado em
1986, sendo sucedido pela SUBPC, que veio a se tornar o IRPH em 2012.
[2]
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por um período de dez anos. Dois anos depois, em 1998, o anteprojeto de requal-
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ificação da Marina da Glória, de autoria de Márcio Roberto e Roberto Garcia Roza,

Em 2008 a área de piquenique é pavimentada e no dia 15 de dezembro de 2009,

é apresentado. Em 1999 o IPHAN rejeita a proposta, e em resposta, a EBTE entra

em uma manobra que contrariava o contrato firmado entre o município e a EBTE

com uma ação junto à Justiça Federal, acusando o órgão de proteção e a União de

no ano de 1996 (proibindo a transferência da administração da Marina), a EBTE

morosidade na análise dos projetos. A EBTE obtém liminar favorável, concedendo

vende essa atribuição para o Grupo EBX, representado pela empresa MGX (MGX

antecipação da tutela da Marina, com a ressalva de reverter todas as intervenções

Empreendimentos Imobiliários e Serviços Náuticos S.A.), do empresário Eike Ba-

em caso de futura decisão judicial desfavorável, o que de fato, veio a ocorrer pos-

tista. Em 31 de março de 2010, a EBX promove um concurso fechado de projetos

teriormente. Usuários da Marina também entram com uma ação questionando as

para novas alterações na Marina da Glória e, nessa data, são entregues as propos-

descaracterizações propostas pela empresa.

tas. No dia 07 de junho de 2011, o projeto escolhido é o do arquiteto Índio da
Costa, que no ano seguinte é rejeitado pelo IPHAN.

No ano de 2005 mais um projeto é apresentado, sob o pretexto de preparar a
Marina para receber as competições náuticas dos jogos Pan-americanos de 2007.

O ano de 2013 marca a criação, por decreto municipal, de uma comissão espe-

Dessa vez, Paulo Casé se junta aos dois arquitetos que tiveram seu anteprojeto

cial para a Marina da Glória, que deveria definir parâmetros para obras no local.

rechaçado pelo IPHAN em 1998.

O decreto determinava que a comissão fosse composta por 02 representantes
da prefeitura, 01 representante do IPHAN e 01 representante do IAB. A comissão

Em 2006 a Prefeitura do Rio de Janeiro decide renovar o contrato da EBTE por mais

discute o projeto do grupo EBX para a Marina da Glória, em 14 de maio de 2013.

trinta anos. Em março, inicia-se a construção de novo trecho de ciclovia na área

Ainda nesse mês, sentença judicial cassa o contrato de aforamento do parque

da Marina da Glória. Na noite do dia 28 de abril tem início a grande destruição

à empresa EBTE. Como a mesma não tinha legalmente o poder para transferir

da área de piquenique, seguindo pelo dia seguinte, quando “máquinas retroes-

suas atribuições para terceiros (vendendo a gestão da Marina, como o fez), a EBX

cavadeiras continuavam desmontando a Área de piqueniques original do parque,

foi destituída de sua ilegítima administração, como conseqüência. Apesar da sen-

desfigurando caminhos e canteiros existentes.”[3]. Em 29 de junho do mesmo ano,

tença, no mesmo ano a MGX muda sua razão social para “BR Marinas S.A.”, e a

finalmente o projeto dos arquitetos Paulo Casé, Márcio Roberto e Roberto Garcia

Marina da Glória passa a integrar mais uma unidade dessa companhia de capital

Roza é apresentado ao Conselho Deliberativo do Instituto dos Arquitetos do Brasil

fechado, gerenciadora de outras marinas pelo Brasil.

do Rio de Janeiro (IAB/ RJ). No dia 03 de agosto o IAB/ RJ instala comissão especial
para analisar o projeto, reafirmando em parecer do dia 29 do mesmo mês, que

Outros desdobramentos se deram, acompanhando a expansão das ações judici-

toda a área do parque do Flamengo é um bem público de uso comum do povo.

ais e das articulações políticas em cima do tema, como os verificados em relação

A comissão delibera que o termo “concessão de uso de terras públicas” estava

às novas definições de índices edilícios para a Marina e para o Parque do Flamen-

equivocado, que não se aplicaria. O termo correto seria “gestão dos serviços”.

go, propostas pela União e pelo Município do Rio, respectivamente.
Quase cinqüenta decorridos após o tombamento do Parque do Flamengo, na reunião 73 do Conselho Consultivo do IPHAN, ocorrida no dia 05 de julho de 2013,

OLIVEIRA, Ana Rosa de; GIRÃO, Claudia. SOS Parque do Flamengo. Vitruvius.
Arquitextos, 070.01, ano 06, mai. 2006. Disponível em: < http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/minhacidade/06.070/1947>. Acesso em: 04 fev. 2017.
[3]
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em Brasília, uma Câmara Técnica Setorial vinculada à sede da autarquia na capital
brasileira sugeriu à presidente do órgão que essa mesma câmara viesse a definir
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usos e funções de parâmetros construtivos, de acessos e estacionamentos, de

Atualmente há diversas ações na justiça que corporificam os embates entre a ma-

píeres e marinas, e de agenciamento paisagístico da Marina da Glória. Finda a

nutenção e a modificação das características físicas e funcionais do parque do

reunião, a pauta não foi aprovada. E mesmo que fosse, chama a atenção o fato

Flamengo. Dentre os processos em andamento, e no tocante ao caso específico da

de que uma câmara setorial não teria competência (pelo regimento interno do

Marina da Glória e do IPHAN, na qualidade de seu órgão máximo de tutela, podem

Conselho Consultivo) para propor algo do gênero, de forma autônoma. A esse tipo

ser destacados alguns deles:

de câmara apenas compete assessorar o Conselho Consultivo, que detém o poder
exclusivo de emanar decisões.

1. Processo n. º 0024597-98.1999.4.02.5101, TRF (1999): Ação movida pela Empresa Brasileira de Terraplanagem e Engenharia S/A (EBTE), contra a União Federal e

Pela portaria 420, do IPHAN, a presidente do órgão também não tem competência

o IPHAN. A EBTE, que havia ganhado a concessão para administrar a Marina da

para aprovar nenhuma matéria. Pelo decreto-lei 25, de 1937, a presidência do IP-

Glória, pleiteava a continuidade das obras que promovia no local. O resultado é a

HAN só tem competência para deliberar sobre recursos, e isso, mediante parecer

paralisação das obras da EBTE, consideradas ilegais, e a condenação da empresa

de uma câmara técnica (essa seria a legítima atribuição da câmara). Não pode

a desfazer essas intervenções;

também dar autorizações sob condicionamento.
2. Processo n. º 0059982-10.1999.4.02.5101, TRF (1999): Ação movida pela socieEm situação análoga, outra postura que caracteriza extrapolamento de atribuições

dade civil contra a União Federal, contra o Município do Rio de Janeiro, contra o

do poder público, pode ser identificada na prefeitura do Rio, ao criar o decreto de

ex- prefeito Cesar Maia, contra o então prefeito Luiz Paulo Conde, contra a EBTE

n º 37354, de 02 de julho de 2013, definindo parâmetros edilícios para o Parque do

e contra a BR Marinas, pedia o desaforamento da concessão da EBTE sobre a Ma-

Flamengo, assunto para o qual ela não tem competência legal. Cabe salientar que

rina (concessão formalizada através do contrato de n º 1713, de 1996). Na última

à Câmara de Vereadores do município reserva-se a exclusividade para esse tema.

decisão (dada pela 11 ª Vara Federal), o contrato foi anulado;

Após os apontamentos feitos e balizando-se pelo tombamento federal como

3. Processo n. º 0015503-14.2008.4.02.5101, TRF (2008): Ação movida pela socie-

aparato legal mais incisivo frente às intervenções ilícitas no conjunto protegido,

dade civil contra o Município do Rio de Janeiro, solicitando a desocupação dos

intui-se que o IPHAN, enquanto instância gestora desse instrumento (e seguindo

espaços irregularmente ocupados pela EBTE/ MGX/ BR Marinas, nos trechos da

a legalidade dos trâmites institucionais para o aperfeiçoamento dessa tutela) deva

Prainha e do bosque, contíguos à Marina. A sentença final ainda não foi expedida,

preconizar, o quanto antes, parâmetros específicos para futuros projetos na Ma-

mas uma liminar determinando a desocupação e derrubada das cercas instaladas

rina da Glória e fazer valer a sua prerrogativa de órgão fiscalizador, postura que

no local pelas “concessionárias” (gestoras), foi concedida;

refrearia o avanço voraz de interesses privados, como aquele que promoveu em
2015 o corte de significativo número de árvores na área da Marina, e outras ações

4. Processo n. º 0017943-46.2009.4.02.5101, TRF (2009): Ação movida pelo

de dilapidação do patrimônio tombado do parque, em períodos anteriores.

Ministério Público Federal em conjunto com o IPHAN, contra o Município do Rio de

As ações na justiça
2064

Janeiro, reivindicando que se cumpra a premissa de autorização prévia do órgão
de preservação para a realização de qualquer evento no Parque do Flamengo. A
sentença foi favorável à instituição. No que se refere à Marina da Glória, a ação
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justifica-se pela realização de eventos privados de alto impacto para a integridade

seu entendimento. Não apenas equipamentos que poderiam ser tratados como

física do bem tombado (como festivais de música eletrônica, a título de exemplo);

ordinários foram dotados de esmero na sua concepção, como o programa para
uma marina pública, inédito no Rio de Janeiro até hoje, foi deliberadamente incluí-

5. Processo n. º 0007034-37.2012.4.02.5101, TRF (2012): Ação civil pública do MPF

do. O direito de poder atracar embarcações sem impedimentos, da vivência do

contra a empresa MGX, que ilegalmente obteve a transmissão do direito de gestão

parque a partir do continente ou vindo do mar, legitimando e democratizando a

dos serviços (que por lei seria intransferível) das mãos da EBTE (que assumira esse

conhecida relação da população carioca e fluminense com o oceano que banha a

direito em 1996), em uma transação ilegítima. A ação exige a liberação do acesso

cidade (e municípios vizinhos), foi um sonho acalentado por toda a equipe de tra-

ao público e a remoção das estruturas já instaladas na Marina (instalações que

balho que concebeu o parque e que há décadas vem sendo transformado em pe-

seriam utilizadas nas competições dos jogos pan-americanos do Rio de Janeiro,

sadelo por conta de ferrenhas batalhas judiciais, numa reiterada queda de braço

em 2007) e também a reparação da rampa pública para o acesso de embarcações,

entre interesses privados e direitos civis vilipendiados.

destruída pela ré. O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para este fim, ainda não
foi cumprido, aguardando a emissão da licença ambiental pelo órgão estadual

Mas, apesar da balança da contenda ter pendido ao longo dos anos para o lado do

competente;

mercantilismo escuso, vê-se com esperanças renovadas a crescente luta da sociedade civil, expressa na vívida mobilização de amantes e usuários do parque, que

6. Processo n. º 0058672-07.2015.4.02.5101, TRF (2015): Ação movida pela socie-

lutam movidos pelo apreço ao lugar e contra as forças do mercado imobiliário, que

dade civil, representada pela Federação das Associações de Moradores do Mu-

na maioria das vezes contam com a conivência de agentes públicos ou são benefi-

nicípio do Rio de janeiro (FAM-Rio), contra o IPHAN, contra a BR Marinas, contra

ciadas pela inércia de autarquias que deveriam manejar com maior efetividade os

o Município do Rio de Janeiro, contra a empresa Renta Engenharia Ltda. e contra

instrumentos de que dispõem para atender às demandas sociais, resguardando

a empresa Eduardo Monfolo Arquitetos, denunciando irregularidades na autor-

os direitos da coletividade. E o que se percebe no final das contas é que, mesmo

ização de obras no Parque do Flamengo, realizadas tomando como base o projeto

com todas as deficiências, o instituto do tombamento ainda permanece como o

“Revitalização da Marina da Glória”. Ainda sem sentença proferida;

último bastião de resistência para a defesa do interesse social que se deseja ver

7. Processo n. º 0250554-25.2015.8.19.0001, TJRJ (2015): Ação movida pela sociedade civil contra a BR Marinas, denunciando a irregularidade da transmissão do

prevalecer, apesar da sanha de uma quase sempre mal justificada premissa de
que tudo se resume ao mercado, ao comércio e ao capital.

contrato de concessão da Marina da Glória para o grupo. Ainda aguardando sentença.

Conclusão
Diante dos fatos levantados, conclui-se que a Marina da Glória é parte integrante
de uma proposta maior que contemplava a criação de um parque urbano linear,
concebido visando ao emprego do termo “espaço público”, no mais alto grau do
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo demarcar a diferenciação entre as plantas baixas
das residências rurais da região da Quarta Colônia da Imigração Italiana do Rio
Grande do Sul, e das casas rurais da região de origem dos imigrantes na Itália. A
Quarta Colônia de Imigração Italiana é uma região localizada na região Central
do Rio Grande do Sul e possui este nome pois foi o quarto centro de colonização
italiana no estado e o primeiro fora da Serra Gaúcha. Esta região possui o maior
patrimônio arquitetônico de casas construídas em tijolo nos nas primeiras três
décadas da imigração. Os imigrantes italianos que na região se instalaram,
vieram de diversas províncias, principalmente da região norte da Itália, que era
extremamente agrícola e as casas eram todas construídas também em pedra e
tijolo. A metodologia empregada para a comparação entre as semelhanças e as
diferenças das plantas baixas das casas foi o uso da análise sintática, a qual permite
compreender o relacionamento dos espaços entre si, possibilita analisar cada parte
separadamente e ou a relação entre cada uma delas, resultando na compreensão
das propriedades do sistema espacial mais do que as propriedades individuais dos
espaços componentes. Foram escolhidas seis casas da região da Quarta Colônia da
Imigração Italiana no Rio Grande do Sul e oito casas da região de Vêneto, no Norte
da Itália. Os resultados obtidos foram que as plantas baixas da região de Vêneto
apresentam uma compartimentação maior, mais espaços de transição e há mistura
na mesma edificação de área de moradia com áreas de trabalho. Na região da
Quarta Colônia da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, o número de pavimentos
foi dois em 66,66% das casas e as demais possuem apenas um pavimento, enquanto
que na região de Vêneto, as casas chegam a ter três ou quatro pavimentos. Quanto
ao número de cômodo, as casas dos imigrantes apresentam um número menor
que as casas italianas, sendo que em praticamente todas as casas a sala funciona
como centro de distribuição para os demais cômodos, e houve mistura entre de
área de moradia com áreas de trabalho somente em 50% da amostra. Isto se deve
provavelmente pela grande área que os imigrantes possuíam na nova colônia,
podendo assim fazer espaços separados para armazenagem e para moradia ao
longo de todo o terreno.

2. UFSM. Professora do Mestrado Profissionalizante em Patrimônio Cultural
E-mail: dsaad@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO

2. Objetivo

Com o crescimento da industrialização, no início do século XIX, houve um aumento

Este trabalho tem por objetivo demarcar a diferenciação entre as plantas baixas

no número de desempregos na Europa. Com isso, aconteceu um grande incentivo

das residências rurais da região da quarta colônia da imigração italiana do Rio

por parte das autoridades europeias para a imigração às Américas. Estima-se que

Grande Do Sul, e das casas rurais da região de origem dos imigrantes na Itália.

40 milhões de pessoas saíram do continente europeu entre os anos de 1815 e
1914 (POSENATO, 1983). Enquanto isso no Brasil, logo após a sua independência,
em 1824, foram incentivadas correntes imigratórias para povoar o interior do país.

3. Materiais e Métodos

No Rio Grande do Sul iniciaram o povoamento ao longo do Rio dos Sinos e Caí e

A metodologia empregada para a comparação entre as semelhanças e as dif-

várzeas do Taquari e Rio Pardo, por luso brasileiros. Seguiram-se os imigrantes

erenças das plantas baixas das casas foi o uso da análise sintática, de Hillier e

alemães, e com o fim do incentivo governamental alemão, as campanhas de imi-

Hanson (1984), a qual permite compreender o relacionamento dos espaços entre

gração à América se voltaram para a Itália (POSENATO, 1983). Dos anos de 1875

si, possibilita analisar cada parte separadamente e ou a relação entre cada uma

até 1914, entraram no Rio Grande do Sul mais de 76 mil imigrantes italianos des-

delas, resultando na compreensão das propriedades do sistema espacial mais do

tinadas as várias colônias (BECKER, 1968). Segundo Ancarani (1914), a imigração

que as propriedades individuais dos espaços componentes. Para proceder esta

italiana no Rio Grande do Sul, começou no ano de 1874 com a instalação de três

comparação, foram escolhidas seis casas rurais da região da Quarta Colônia da

colônias na região da serra gaúcha, Conde d’Eu, hoje Garibaldi; Dona Isabel, atual-

Imigração Italiana no Rio Grande do Sul e nove casas rurais da região de Vêneto,

mente Bento Gonçalves; e Nova Palmira, hoje Caxias do Sul. Devido ao aumento

no Norte da Itália.

do número de imigrantes, fundou-se a Quarta Colônia da Imigração Italiana no estado no ano de 1877, chamada de Silveira Martins. A Quarta Colônia de Imigração
Italiana é uma região localizada na região central do Rio Grande do Sul, e possui

4. AS CASAS RURAIS NA ITÁLIA

este nome pois foi o quarto centro de colonização italiana no estado e o primeiro

Segundo Pagano (1936) as casas rurais na Itália, surgiram como uma evolução

fora da Serra Gaúcha, compreende os atuais municípios de

Silveira Martins, Ivo-

de um pequeno espaço que servia para armazenar ferramentas e materiais de

rá, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Nova Palma, Pinhal Grande e São João do

trabalho e que aos poucos foi sendo usada para pernoites, evoluindo assim em

Polêsine, além de partes dos municípios de Agudo, Itaara, Restinga Seca (SAAD et

tamanho e complexidade. Com isso, as características presentes nestas casas,

al.,2012). Esta região possui o maior patrimônio arquitetônico de casas construí-

no final do século XIX, são extremamente funcionais, não apresentando preocu-

das em tijolo nos nas primeiras três décadas da imigração. Os imigrantes italia-

pações dogmáticas que não coincidam com uma necessidade prática ou que não

nos que na região se instalaram, vieram de diversas províncias, principalmente

se origina de uma obrigação funcional ou construtiva. Outra característica é a

da região norte da Itália, que era extremamente agrícola e as casas eram todas

tendência de limitar sua fantasia, normalizando, o mais cedo possível, os elemen-

construídas também em pedra e tijolo.

tos de composição (janelas, pilares, arcadas) que tendem ao ritmo cadenciado
com a repetição de elementos estruturais idênticos. Esta é uma atitude origina-se
pelo conforto técnico, pois aplica o padrão e o transforma em um resultado arquitetônico. A funcionalidade sempre foi o fundamento lógico da arquitetura (PAGANO, 1936).
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Rigatti & Trusiani (2017) fizeram um estudo comparativo entre as edificações das

A cidade que corresponde à sede da Quarta Colônia da Imigração Italiana no Rio

antigas colônias da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em especial a de Ben-

Grande do Sul é Silveira Martins, que segundo pesquisa de inventariação e levan-

to Gonçalves, com as edificações da região de origem, principalmente Belluno e

tamento dos prédios de importância histórica do município, possui um dos mais

Vêneto, no norte da Itália. Realizaram a análise da construção das habitações ru-

relevantes acervos de arquitetura colonial de imigração italiana em alvenaria do

rais que, carregam o sinais de sua origem mas também da adaptação funcional.

Brasil, considerando-se aspectos de quantidade, diversidade e singularidade (RU-

As análises das edificações italianas foram baseadas nas publicações de Migliorini

VIARO, 2002).

& Cucagna (1969) sobre as edificações da Montanha Bellunese e Barbieri (1962)
com seu livro sobre as edificações rurais vênetas. A análise foi feita através do

Esta dominância das edificações de tijolo também é observada no relato de Anca-

redesenho das plantas baixas das casas para elucidar a funcionalidade das casas

rini (1914) tinha “em toda a zona do distrito, há 407 casas, quase todas de materi-

rurais italianas no início do século XIX. A maioria das casas apresenta-se como

al...” além disso relata a presença de inúmeros comércios e pequenas indústrias,

uma casa unitária, onde os espaços de trabalho e de moradia são compartilha-

entre elas a presença de duas olarias.

dos na edificação. As edificações apresentam-se divididas por andares, sendo que
normalmente o porão é destinado a áreas de trabalho, e o térreo a áreas como
cozinha e dormitórios. O sótão, na maioria das vezes é local de armazenagem
de grãos. A diferenciação das plantas destas casas se dá pelos acessos feitos de
diferentes formas. Existe ainda organizações da planta de casas menos comuns,
que apresentam a separação entre moradia e rústico. (RIGATTI & TRUSIANI, 2017).

5. AS CASAS NA REGIÃO DA QUARTA COLÔNIA DA
IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL
Os imigrantes italianos tem fundamental influência na cultura da região central
do estado do Rio Grande do Sul. Em todas as cidades que compõe a região existem exemplares remanescentes da arquitetura do período inicial da imigração.
Estes exemplares em sua maioria apresentam-se edificados em alvenaria de tijolo
maciço, diferentemente das demais colônias onde a madeira e a pedra foram usadas como principais materiais. A arquitetura é fortemente percebida no cenário
da Quarta Colônia da imigração Italiana no RS pelas edificações históricas típicas
dessa etnia. (VENTURINI & GASPARY, 2015). A construção dessas edificações geralmente era feita de madeira, pedra de basalto, pedra arenito ou tijolo, tornando-se
referência de adaptação, criatividade e vontade de fazer da casa mais que um
abrigo (VENTURINI, 2015).

2074

Cechin (2002) apresentou a descrição de análises e desenho de 39 sobrados rurais
remanescentes da Quarta Colônia Imperial de Imigrantes Italianos no Rio Grande
do Sul, Brasil, onde os sobrados escolhidos foram os com construção anterior ao
ano de 1930, período que culminou na pretendida autossuficiência, na exploração
e uso da terra, por parte dos proprietários italianos. Com isso conseguiu relacionar peculiaridades da arquitetura rural que tinha características essencialmente
artesanais, como o fato de durante a análise dos sobrados não ter encontrado
um único com porão, provavelmente por estar inserido num terreno plano, sendo
assim mais comum ter um ou dois pavimentos. Era comum a presença dos sótãos
com pé direito de no máximo 2m para armazenagem da produção.
Encontra-se aqui um exemplo de aculturação: diante da natureza, o homem, utilizando a sua bagagem cultural, transforma os elementos da natureza para construir a sua morada, a sua proteção (FILIPPON, 2007). Tanto no material empregado na edificação quanto no partido das habitações rurais e do terreno, os colonos
combinaram elementos de sua cultura do país de origem com elementos do novo
meio natural e da sociedade nacional com a qual veio integrar-se (AZEVEDO, 1975).
Uma das principais características do processo de autoconstrução das edificações
das colônias era a autoprodução de materiais, que nada mais é o tipo de processo
que não sofre nenhum tipo de interferência de técnico especializado (BERTUSSI,
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1987). A arquitetura espontânea, também chamada de arquitetura sem arquiteto,

ais impressas na sua estrutura espacial. Sabendo que sociedade e o espaço não

arquitetura vernacular ou anônima, aproveita os processos e técnicas artesanais,

podem ser separados, a sintaxe vem investigar as propriedades que estruturam

culturais, regionais e tem influência étnicas da população, além de usar os mate-

o ambiente construído e as implicações sociais advindas das relações humanas.

riais e técnicas elaborados regionalmente e de conhecimento popular. Reflete a

A análise arquitetônica apresenta-se também como um reflexo da vida cotidiana,

cultura e os valores daquele povo (LEMOS, 1996).

das relações permitidas ou barradas pela configuração espacial. Estas diferentes
configurações espaciais tem influência de padrões sociais

A produção de artesanato, ocupava a mão de obra e habilidades da mão de obra
familiar e resgatou aprendizados e domínios técnicos que foram trazidos da Itália,

A comparação das diferentes configurações espaciais pelos procedimentos de

sendo importante na produção e na reprodução das condições de produção do

análise sintática permite compreender o relacionamento espaços entre si per-

colono. Os primeiros anos na colônia, o relativo isolamento físico e social obrigou

mitindo analisar cada parte separadamente e ou a relação entre cada uma delas,

os colonos a construírem sua autossuficiência. Com isso, os ofícios de carpinteiro,

resultando na compreensão das propriedades do sistema espacial mais do que as

pedreiro, ferreiro e marceneiro eram de suma importância. O trabalho artesanal,

propriedades individuais dos espaços componentes.

com pedras e madeiras, foi fundamental para a organização econômica e social da
família do imigrante (TEDESCO, 2001).

A análise dos espaços foi feita de acordo com sua acessibilidade, que se dá a partir das relações de conectividade e integração entre as unidades espaciais, o que

Mesmo após a industrialização do tijolo em olarias, as casas permaneceram com

resulta em uma conectividade maior de espaços mais acessíveis. Estas ligações

as mesmas características da região da imigração: cantina de pedra, cozinha jun-

e conexões espaciais podem ser representadas e quantificada pelos processos

to em um corpo mais baixo, sala e dormitório térreo, quando tinha mais de um

analíticos específicos da sintaxe espacial de HILLIER & HANSON (1984).

pavimento tinha mais quartos na parte superior (BERTUSSI, 1987). O imigrante
buscava a reconstituição do ambiente da terra natal, o que ficou mais visível com

Os valores de integração ou Real Relative Assymetry (RRA) são os que mensuram

as pequenas indústrias de fabricação de instrumentos e de matéria prima, tornan-

o potencial de acessibilidade de um espaço em relação a todos os demais espaços

do as casas mais confortáveis e as igrejas mais grandiosas (SAQUET, 1999). Costa

de um sistema (HILLIER; HANSON, 1984), onde valores mais distantes e maiores

(1986) confirma esta afirmação de que as casas mais antigas seguem um padrão

que 1,00 (medida de referência) representam ambientes mais segregados e va-

de construção semelhante às existentes na época na Itália, e que as residências

lores mais próximos e menores que 1,00 ambientes mais integrados. O percurso

preferencialmente eram localizadas nas encostas para poder formar o porão ou

de um ponto de partida a um ponto de chegada que acontece através de espaços

cantina. Segundo Saquet (2002) inicialmente reproduziam as moradias precárias

intermediários permeáveis, e as relações de influência e controle de cada espaço

que tinham no Vêneto, no Friuli e no Trentino, regiões do norte da Itália.

sobre seus adjacentes dentro do sistema, podem ser representadas pelo grafo,

6. A LÓGICA SOCIAL DO ESPAÇO
A análise da teoria de sintaxe espacial de Hillier e Hanson (1984), define que a
forma contém dentro de si o que a define, estando deste modo as práticas soci-

2076

através da configuração de seus elementos (nós e vértices) (fig.01).
Amorim (2008) define a representação da teoria da seguinte maneira:
O grafo é desenhado a partir da representação de cada espaço
como um nó (círculo), e a conexão entre eles, por uma linha. Nessa
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representação preliminar, pode ser percebido como os diversos
espaços da casa estão diferentemente relacionados entre si: alguns são
acessíveis apenas por uma porta, outros são francamente abertos para
a comunicação com os seus vizinhos. (p. 208)

7. RESULTADOS
Os resultados obtidos foram que as plantas baixas da região de Vêneto apresen-
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sua maioria, as áreas de trabalho são edificadas em outras edificações. Apenas a
secagem de grãos e a cantina ocorrem justapostos a residência.
Os materiais construtivos são semelhantes aos utilizados na terra natal, o que é
justificável pelas aptidões dos próprios imigrantes.
As casas presentes na Quarta Colônia da Imigração Italiana do Rio Grande do Sul

tam uma compartimentação maior, mais espaços de transição e há mistura de
área de moradia com áreas de trabalho. Na região da quarta colônia da imigração
italiana no Rio Grande Do Sul, o número de pavimentos foi dois em 66,66% das
casas e as demais possuem apenas um pavimento, enquanto que na região de
Vêneto, as casas chegam a ter três ou quatro pavimentos. Quanto ao número de
cômodo, as casas dos imigrantes apresentam um número menor que as casas italianas, sendo que em praticamente todas as casas a sala funciona como centro de
distribuição para os demais cômodos, e houve mistura entre de área de moradia
com áreas de trabalho somente em 50% da amostra. Isto se deve provavelmente
pela grande área que os imigrantes possuíam na nova colônia, podendo assim
fazer espaços separados para armazenagem e para moradia ao longo de todo o
terreno. Na amostra brasileira, existe a presença de corredores em 66,6% e nas
demais casas, a sala funciona como cômodo distribuidor. A configuração veneta
de distribuição é pelo uso da sala ou cozinha como distribuidor.

8. Considerações
As tipologias de plantas baixas das casas italianas do final do século XIX, tem como
característica principal o uso de edificações divididas em vários andares, em que
há diferenciação de acessos para áreas de trabalho e áreas de moradia, enquanto
que nas casas da região da Quarta Colônia da Imigração Italiana no Rio Grande
do Sul, existe uma compartimentação menor das casas e ausência de porão. Em
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Tabela 01- Planta baixa de casas na região de Trentino- Itália
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REFLEXÕES ACERCA
DA PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL
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PERNAMBUCO E PARAÍBA
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RESUMO
A proposta deste trabalho é trazer uma reflexão sobre a preservação de edifícios
industriais ligados à indústria têxtil nos Estados de Pernambuco e da Paraíba,
tomando como ponto de partida os conjuntos das antigas Companhia de Tecidos
Paulista e Companhia de Tecidos Rio Tinto, antecipando alguns dados sobre outros
conjuntos específicos, dada a relevância do setor para o crescimento industrial dos
dois Estados. Buscou-se; através de revisão bibliográfica, visitas de campo, consultas
a acervos públicos e particulares, instituições públicas de salvaguarda, entender
a dimensão e participação dos conjuntos para a história local, os processos de
crescimento e declínio que levaram ao abandono e esquecimento em que se encontra
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boa parte dos conjuntos. Os edifícios industriais, são bens culturais que tem a
capacidade de acumular grande quantidade de informações; sobre o seu próprio
passado e do seu entorno. Também podem servir de testemunho das atividades
que se desenvolveram no seu interior, como também sobre uma diversidade de
passados, relativos às pessoas que os utilizavam, ou ainda como suporte da memória
de uma coletividade, sobre momentos e eventos significativos para a formação
histórico-social dos locais onde estão implantados. Crescimento e declínio de áreas
urbanas, vida operária, surgimento de novas centralidades, atração de populações,
mudanças tecnológicas, modos de produção, divulgação e distribuição de produtos
acabados, entre outros demonstram as múltiplas possibilidades de estudos
associados ao patrimônio industrial. Estes edifícios e conjuntos de bens associados
são uma rica fonte de informação, com capacidade para “ilustrar certos aspectos do
desenvolvimento – urbano, tecnológico, industrial - mais facilmente do que descrições
e ilustrações. Embora possuam grande capacidade de rememoração, o que percebese é que há uma enorme dificuldade em se preservar bens culturais ligados ao
processo de industrialização. Mesmo sendo testemunhas importantes da história,
portanto, documentos, no Brasil, poucos edifícios industriais são considerados
passíveis de preservação, sendo a tutela oficial desses bens bastante rara. Acredita-se
que as instituições públicas de salvaguarda; a despeito da capacidade de seu corpo
técnico, não se atentaram para a especificidade desse tipo de bem cultural, fato
este que dificulta e de certa forma desestimula os estudos relacionados a esse tipo
de conjunto documental. Este é um dos motivos pelo qual entende-se ser de grande
relevância conhecer e divulgar a história de bens culturais ligados ao processo de
industrialização, sua relação com os objetos circundantes e com a população local,
para que a partir dessa identificação possam se estabelecer novas conexões que
ajudem a desvendar e contar sobre o passado e a formação dos lugares.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio industrial; Cia. de Tecidos Paulista; Cia de Tecidos Rio
Tinto; preservação; salvaguarda.

2087

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

[...] Assim, continuaram vivendo numa realidade escorregadia,
momentaneamente capturada pelas palavras, mas que haveria de fugir
sem remédio quando esquecessem os valores da letra escrita.
(Gabriel García Marquez. Cem anos de solidão)

INTRODUÇÃO
Nesse início de século, tem sido observado um forte processo de renovação urbana, ocorrido principalmente em grandes cidades, as quais tem entrado em um
ritmo competitivo, visando atrair investimentos e expandir o afluxo de turistas,
bem como se inserir no mercado mundial de eventos: Copas FIFA, Jogos Olímpicos
e outras grandes competições esportivas, reuniões de cúpula, feiras, exposições,
encontros internacionais, etc[1].
Para abrigar tais eventos, é necessário que as cidades se adaptem, criando infraestruturas que garantam mobilidade, segurança, espaços de lazer e diversão
aos participantes e turistas. Visando alcançar tais objetivos, são feitas intervenções
urbanísticas de médio e grande porte, transformando por completo ruas, quarteirões, bairros e muitas vezes regiões inteiras.
Além desses megaprojetos pontuais, acontecem também, intervenções de menor
porte, que contemplam sítios e edificações individuais, com vistas à sua conservação. Assim, podem ser vistos projetos de restauro de igrejas, casarios, sobrados,
teatros e muitos outros bens imóveis, mas, curiosamente, pouco se vê o restauro
de fábricas, armazéns, galpões e outros edifícios ligados à atividade industrial.
Boa parte das intervenções acima citadas é feita em bairros antigos, pouco habit-
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dotadas de infraestrutura básica. Em muitas destas áreas, é comum encontrar-se,
também, antigos conjuntos industriais desativados, cujas instalações físicas, devido ao desgaste dos materiais, apresentam um aspecto de abandono.
Essa característica de abandono contribui para criar uma imagem negativa dos
lugares, o que facilita, e de certa forma legitima, perante a opinião pública, intervenções destrutivas[2], com vistas à criação de novos espaços e cenários turísticos,
contribuindo para um processo de enobrecimento dessas áreas centrais.
Apesar do estoque de edificações, passíveis de reutilização, existentes nessas
áreas, boa parte está sendo destruída, carregando consigo quantidades significativas de informações sobre a formação histórica dos locais.
Pergunta-se então, por que motivo, os edifícios e conjuntos industriais desativados
quase nunca são contemplados em processos de reabilitação urbana? Não seriam
eles, também, dignos de conservação? Percebe-se que, mesmo sendo testemunhas importantes da história, portanto, documentos, no Brasil, poucos edifícios
industriais são considerados passíveis de preservação, sendo a tutela oficial desses bens bastante rara (KÜHL, 2008, p. 48). Acredita-se que a prática de proteção e
salvaguarda de bens culturais, da forma como vem sendo feita, não contempla a
especificidade do Patrimônio Industrial.
Embora se reconheça que a industrialização transformou e marcou definitivamente a história da humanidade (HOBSBAWN, 1996, BENEVOLO, 2007, CALABI,
2012), ainda hoje é pequeno o número de edificações e bens culturais ligados
à industrialização, reconhecidos como patrimônio cultural e bem menor ainda
o número dos que estão salvaguardados por medidas institucionais, com plena

ados e decadentes; geralmente localizados próximos de, ou em, áreas centrais,
Embora o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) estabeleça instrumentos que
desestimulem a prática da especulação imobiliária, Borde (2006) observa que a formação
e manutenção de vazios urbanos; especialmente em áreas centrais, se constitui numa
estratégia deliberada dos agentes produtores do espaço, de modo a manter reserva de
mercado com vistas à especulação fundiária/imobiliária.
[2]

Durante conferência proferida na cidade do Recife em 17/11/2014, David
Harvey observou que uma das últimas fronteiras de expansão do capital, se concretiza
nas cidades, através do massivo aporte de recursos públicos, destinados à construção de
grandes infraestruturas, para sediar eventos efêmeros.
[1]
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capacidade de exercer o papel documental/pedagógico sobre esse processo e

nificativos para a formação histórico-social dos locais onde estão implantados –

fenômeno.

crescimento e declínio de áreas urbanas, vida operária, surgimento de novas centralidades, atração de populações, mudanças tecnológicas, modo de produção,

Salienta-se que parte significativa dos sítios industriais que foram conservados

divulgação e distribuição de produtos acabados. São, portanto, uma rica fonte de

ou bem mantidos, encontra-se em países com longa história de industrialização

informação com capacidade para “ilustrar certos aspectos do desenvolvimento da

como Grã-Bretanha, Alemanha, França e Holanda onde o fenômeno já atingiu dis-

tecnologia e da indústria, mais facilmente do que descrições e ilustrações; para

tanciamento temporal, desde o seu surgimento. Poucos os casos, no Brasil, encon-

mostrar, se possível, o contexto social em que a revolução tecnológica teve lugar

traremos sítios industriais salvaguardados.

(RIETBERGEN, 1989. p. 4).

Este é um dos motivos pelo qual entende-se ser de grande relevância conhecer a

O que percebe-se é que, embora sejam uma rica fonte documental sobre a for-

história, do conjunto de bens culturais ligados ao processo de industrialização das

mação dos lugares, há uma enorme dificuldade – em se preservar bens culturais

cidades, sua relação com os objetos circundantes e com a população local, para

ligados ao processo de industrialização.

que a partir da identificação desses bens possam se estabelecer novas conexões
que ajudem a desvendar e contar sobre o passado e a formação dos lugares.

Acredita-se que as instituições públicas de salvaguarda, a despeito da capacidade
de seu corpo técnico, não conseguem compreender a especificidade desse tipo de

Cada objeto é um documento sobre o seu próprio passado, contendo informações

bem cultura, seja devido a legislações antigas, seja devido a pressões do mercado

sobre os materiais dos quais foi feito, o modo como foi construído, bem como

imobiliário. O fato é que este entendimento dificulta e de certa forma desestimula

dos incidentes que ocorreram durante a sua permanência no mundo humano.

os estudos relacionados a esse tipo de conjunto documental.

Por terem a capacidade de longa duração, partilham diversos contextos ao longo
de sua existência, e podem ser vistos, tanto separadamente como em relação a
cada um dos elementos de seu entorno. Quando lhes é permitido, os objetos, em

O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL

geral possuem uma vida longa e coexistem com uma infinidade de outros objetos

Quando se fala em patrimônio industrial, a probabilidade de pensarmos em uma

(CAPLE, 2006,pp. 11-12)

fábrica, uma chaminé ou grandes conjuntos de máquinas e galpões, é bem maior

Tratando-se de edificações, além de acumularem informações sobre o seu passado e do seu entorno, podem ainda servir de testemunho das atividades que se
desenvolveram no seu interior, como também sobre uma diversidade de passa-

do que a de imaginarmos pontes de ferro, estações ferroviárias, portos ou caixas
d’água, entre outros elementos, igualmente utilizados para a plena realização do
ciclo da atividade industrial ou como produtos dela.

dos, relativos às pessoas que os utilizavam, ou ainda como suporte da memória

Embora os primeiros sejam símbolos incontestáveis do processo e fenômeno de

de uma coletividade, devido à capacidade de rememorar fatos que ocorreram no

industrialização, o entendimento atual sobre o legado cultural da atividade indus-

seu interior, nas suas proximidades ou vizinhança.

trial[3], engloba muito mais elementos do que simplesmente aqueles estritamente

Os edifícios industriais, por sua vez, têm a capacidade de acumular todo o leque
de informações acima referidas, como também, sobre momentos e eventos sig2090

Em encontro promovido pelo Getty Conservation Institute, para debater sobre
as estratégias de conservação da arquitetura moderna e especialmente a do século XX,
[3]
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e diretamente ligados à esfera produtiva. Para além do edifício fábrica, as estru-

Ainda que o caráter de testemunho histórico não tenha sido negado a boa parte

turas ligadas às fontes de energia e aos processos para aquisição destas - miner-

destes objetos, em se tratando de construções, que nasceram com finalidade pre-

ação, extração vegetal, produção hidrelétrica - também são incluídas hoje, dentro

dominantemente utilitária; sem maiores preocupações estéticas, torna-se mais

do que se entende por Patrimônio Industrial.

difícil concebê-las como objetos de conservação, pois, ainda hoje a ideia de patrimônio está fortemente vinculada ao aspecto estético/artístico das edificações de

Contempla-se também o processo de escoamento através de trens, navios e toda

interesse, prevalecendo o patrimônio espetacular em detrimento das “arquitetu-

infraestrutura necessária para o funcionamento dos diversos modais. Assim,

ras menores”.

máquinas a vapor; para geração de energia, locomotivas, estradas de ferro, canais,
eclusas e guindastes também podem ser incluídos no rol.

Mesmo que em alguns países, especialmente no continente europeu, pareça tão
comum, a importância dada à preservação do patrimônio cultural associado ao

Há ainda que considerar a inclusão de edifícios ligados às “arquiteturas dos ferros”

processo de industrialização, foi necessário um longo percurso até que se alca-

e a arquitetura ferroviária, por terem representado um novo momento no proces-

nçasse algum reconhecimento sobre a relevância dos remanescentes relativos a

so de expansão geográfica da industrialização, assim como por terem permitido

esse passado industrial.

a ocorrência de inovações no fazer arquitetônico. Bastante difundidos, no final do
século XIX e início do século XX[4], estes edifícios também passaram a ser chama-

Desde o final do século XIX alguns pesquisadores e instituições demonstram in-

dos para contar sobre o passado industrial das localidades e dos sítios onde foram

teresse pela preservação do patrimônio industrial, embora de maneira isolada e

fabricados, implantados e construídos. Citam-se assim, mercados públicos, gares,

não articulada com outros ramos do conhecimento. Porém, somente a partir da

faróis metálicos, guindastes e caixas d’água, entre outros.

década de 1950, os estudos sobre o tema passaram a ser realizados de forma
sistemática, com a participação conjunta do Estado, da academia e sociedade civil

Citam-se também elementos referentes aos assentamentos humanos, como as

organizada, especialmente na Grã-Bretanha.

vilas operárias e cidades industriais , seus equipamentos culturais e de lazer - cin[5]

emas, teatros, escolas, igrejas, campos e clubes de futebol - os quais funcionavam

Em 1959, criou-se um comitê, no Conselho Britânico de Arqueologia com o objeti-

também como estruturas e estratégias de controle sobre o operariado (CORREA,

vo de identificar os monumentos significativos para a memória industrial do país.

1998, BERGERON, 2001)

Doze anos depois; em 1971 foi criada a Sociedade para a Arqueologia Industrial
(KÜHL, 2008), que a partir de 1975 passou a publicar The Journal of Industrial Archaeology,[6] ativo até os dias de hoje, divulgando artigos relativos ao tema.

o patrimônio industrial foi trazido à discussão. Maiores detalhes em NORMANDIN, Kyle;
MACDONALD, Susan. A Colloquium to Advance the Practice of Conserving Modern
Heritage Meeting report. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2013.
[4]

Cita-se ainda a publicação dos livros Industrial Archaeology: a history survey de Artur Raistrick (1973) Industrial Arcaheology: a new introduction de Kenneth Hudson
(1976), e Industrial Arcaheology in Britain de Angus Buchanan (1985) como fatos

GOMES, Geraldo. Arquitetura do ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1988.

Entre os bens dessa natureza, inscritos na lista do WHC citam-se Nova Lanark e
Saltaire na Grã-Bretanha e Crespi D’Adda na Itália.
[5]
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que contribuíram para a circulação de ideias e ajudaram a divulgar o incipiente

dustrial” (TICCIH-ICOMOS, 2011) que ficou conhecida como “Princípios de Dublin”

campo de pesquisas na área do patrimônio e arqueologia industrial.

que estabelece diretrizes no sentido de promover a documentação, proteção, conservação e valorização do patrimônio industrial. Também em 2012 foi publicado

A noção de patrimônio industrial, tal como a entendemos hoje, surgiu há mais

o documento Declaração de Taipei, que estabelece prioridades semelhantes às

ou menos 60 anos na Inglaterra e tem passado por um amplo debate, cujas dis-

eleitas em Dublin.

cussões abordam os mais diversos aspectos que, à medida em que se aprofundam e se especializam, contribuem para quebrar a resistência que outrora havia

Congregando especialistas no assunto desde a década de 1970[8], antes mesmo de

em relação a esse ramo de estudos no campo da conservação.

sua criação, o Comitê Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial
– TICCIH, é conselheiro do ICOMOS[9], com quem vem realizando parcerias visan-

Divergências teórico-metodológicas (recorte temporal a ser considerado, tipos

do à produção de estudos temáticos e publicações especializadas. A variedade

de objetos abrangidos, ferramentas de pesquisa, instrumentos, competências e

de textos produzidos, em função desta parceria, permitiu que em 2008 o TICCH,

áreas do conhecimento envolvidas) mobilizam estudiosos sobre o tema desde en-

elaborasse um quadro propositivo, contemplando os diversos elementos do pat-

tão. Outros debates discorrem sobre a condição de integridade e autenticidade

rimônio industrial, agrupando-os em categorias de atividades

destes edifícios - que precisam se transformar constantemente para se adequar
às transformações técnicas e tecnológicas, ocorridas entre o início da operação e

A despeito desses avanços e aumento do interesse pelo tema em âmbito inter-

o encerramento das atividades - e suas implicações nas atividades de restauro[7];

nacional, no Brasil pouco tem sido feito em termos de salvaguarda e tutela dos

também vêm fomentando o debate.

bens remanescentes de antigas atividades industriais, conforme elencado por
Dezen-Kempter (2010).

A despeito da diversidade de abordagens temáticas e teórico-metodológicas, em
nível institucional, foi publicado um documento indicativo, a Carta de Nizhny Tagil

É importante salientar que boa parte dos bens, aos quais nos referimos como

sobre o Patrimônio Industrial (TICCIH, 2003), em cujo texto conceitua-se o pat-

Patrimônio Industrial brasileiro[10] – engenhos, fábricas, estações ferroviárias, etc.

rimônio industrial, atrelando-o à ferramenta de pesquisa Arqueologia Industrial,
que por sua vez, trata-se de uma noção muito ampla e de difícil aplicação.
Apesar da existência de um marco conceitual de consenso entre os especialistas,
percebe-se a largueza da definição e a dificuldade em se estabelecer linhas demarcatórias. Uma segunda tentativa de delimitação foi debatida durante a conferência
do ICOMOS em 2011, da qual saiu o documento “Princípios conjuntos ICOMOS-TIC-

No ano de 1973 realiza-se, no Museu de Iron Bridge, Inglaterra, o “Primeiro
Congresso Internacional para a Conservação de Monumentos Industriais” – FICCIM, na
sigla em inglês. Dois anos depois, entre os dias 03 e 09 de setembro de 1975, realiza-se
o segundo encontro - SICCIM, na cidade de Bochum - Alemanha. Já o terceiro encontro, é
realizado em 1978, na cidade de Estocolmo, quando é substituída a expressão monumentos
industriais por Patrimônio Industrial.
[8]

TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage. ICOMOS - International Council on Monuments and sites - Conselho Internacional
de Monumentos e Sítios.

CIH para a conservação de sítios, construções, áreas e paisagens do patrimônio in-

[9]

A respeito do assunto ver a tese de livre docência “Preservação do Patrimônio
Arquitetônico da industrialização: Problemas teóricos de restauro” defendida por Beatriz
Mugayar Kühl e publicada pela Ateliê editorial em 2008.

[10]

[7]
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Em sua tese de doutorado Eloiza Dezen-Kempter (2010) elaborou um quadro
síntese do patrimônio industrial brasileiro, tomando como referência os bens inscritos na
lista do IPHAN. É importante salientar que a autora não elencou os valores pelos quais
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– são considerados muito mais a partir de especulações acadêmicas, do que pelo

a região, salpicada por estações ferroviárias, galpões abandonados e plantas fab-

reconhecimento, por parte das instituições de salvaguarda, da antiga atividade in-

ris, quase todos desativados, refuncionalizados ou demolidos.

dustrial enquanto fator preponderante na escolha. Basta observar os documentos
que lastreiam o ato de tombamento desses bens, para perceber que, em boa par-

Como estudo de caso, serão abordados os conjuntos da Companhia de Tecidos

te dos casos, os valores elencados referem-se a outros atributos - especialmente

Paulista e sua filial no Estado da Paraíba, Companhia de Tecidos Rio Tinto, dada

o artístico – e não à carga simbólica do bem, enquanto memória para a história

a sua representatividade, tanto do ponto de vista quantitativo, como também do

industrial da localidade ou região.

qualitativo, sendo a primeira amplamente estudada desde a década de 1970.

Outro problema muito frequente na reutilização de edifícios industriais e elemen-

A relevância do conjunto de Paulista e de sua filial paraibana se deve ainda pelo

tos associados, é a transformação dos objetos e bens imóveis em meros cenários,

fato de terem sido o nó importante de toda uma cadeia produtiva, ensejando ali-

a inserção de elementos, que descaracterizam por completo e ofuscam boa parte

mentando toda uma economia regional e ensejando o crescimento de uma série

das informações que poderiam ser transmitidas por esses bens.

de municípios que tinham no algodão sua principal geradora de riquezas.

Ademais, o tombamento por si só não garante a manutenção do bem em questão,
apenas reconhece publicamente a sua relevância cultural em um dado momento.
Para que haja proteção efetiva, é preciso; além do uso, a adoção de uma política
pública de salvaguarda do patrimônio, que contemple as especificidades regionais
e, dentro do possível, as particularidades de cada elemento.
Em toda a região Nordeste é possível se observar grande quantidade de conjuntos
industriais, desativados ou ociosos, existindo ainda poucos casos de preservação
e salvaguarda, motivo pelo qual acredita-se ser necessário um pontapé inicial, um
conhecimento mínimo, uma espécie de inventário sobre a existência desses bens,
antes que se transformem em ruína ou desapareçam por completo, levando consigo parte da memória dos lugares.
Destaca-se ainda a relevância do ramo industrial têxtil como alavanca do crescimento industrial da região Nordeste, agregando toda uma cadeia produtiva ligada
à cotonicultura e beneficiamento do algodão, com unidades espalhadas por todo

OS CONJUNTOS INDUSTRIAIS DA COMPANHIA DE
TECIDOS PAULISTA E RIO TINTO
A companhia de Tecidos Paulista, localizada na cidade de mesmo nome, originariamente foi construída no então município de Olinda, no final do século XIX. O
empreendimento pertencia à firma Rodrigues Lima & Companhia e foi adquirido
pela família Lundgren, comandada pelo sueco Hermann Theodor.
Chegado ao Brasil na segunda metade do século XIX, Hermann fez fortuna como
comerciante e posteriormente passou a dedicar-se ao ramo industrial. Inicialmente adquiriu cotas de ações da Companhia de Fiação de Tecidos de Goiana –
FITEG, empreitada esta de curta duração, antes de se lançar em empreendimento
maior.
Uma vez adquirida a fábrica, rapidamente os pioneiros de Paulista começaram a
operar mudanças no entorno da fábrica; construção de novas moradias, implantação de equipamentos urbanos, praças, clubes, igreja, clínica médica, transformando por completo a dinâmica do local.

os bens foram inscritos, mas apenas identificou, a partir dos atributos, quais bens seriam
“inseríveis” numa possível lista do patrimônio industrial brasileiro.
2096
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Fruto desse crescimento, da importância econômica, bem como da oligarquia dos

Outro bem diretamente associado ao passado industrial da cidade do Paulista

Lundgren; lastreada pela indústria têxtil e pelo seu braço comercial, as Casas Per-

encontra-se em processo de tombamento, aguardando parecer da FUNDARPE.

nambucanas, este distrito conseguiu se emancipar de Olinda em 1935, passando

Trata-se da Igreja de Santa Isabel, construída entre os anos de 1946 e 1950, a ideia

a se chamar cidade do Paulista.

original era que o templo fosse dedicado a Santa Elizabeth Regina; em homenagem à matriarca dos Lundgren. Porém como não havia nenhuma santa com tal

Até os anos 1960 a Companhia conseguiu se sustentar no cenário econômico na-

nome, devotou-se a igreja a Santa Isabel Rainha de Portugal.

cional, passando então a perder importância devido à chegada de outras empresas do mesmo ramo, estimuladas pela SUDENE (SILVA, 1980). A partir de então, a

Uma série de elementos associados ao processo de crescimento industrial e que

companhia começa a entrar em declínio, vindo a encerrar suas atividades.

caracterizam Paulista como cidade industrial, foram desconsiderados tanto pelas
administrações públicas, quanto por entidades interessadas na preservação da

Após longo período abandonado, o conjunto industrial de Paulista foi alvo de in-

memória e do patrimônio (SOUZA, 2013).

vestidas do mercado imobiliário, o qual emplacou a execução de dois grandes
projetos, sendo que um deles já devidamente implantado – Paulista North Way

Cortado pela rodovia estadual PE-15 e próximo à BR-101, o conjunto industrial

Shopping – enquanto o segundo encontra-se em fase de finalização – Residencial

passa a ter valor estratégico dentro das frentes de expansão metropolitana. Sen-

Aurora do Paulista.

do assim, diversos empreendimentos imobiliários começam a surgir no entorno
da área central de Paulista, bem como o crescimento desordenado de pequenos

Curiosamente, sobre a área de influência dos dois empreendimentos encon-

estabelecimentos comerciais, acarretando interferências na visibilidade e legibili-

tram-se bens imóveis tombados, em nível estadual pela Fundação do Patrimônio

dade do conjunto.

Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE.
Por outro lado, o conjunto industrial de Rio Tinto apresenta características compleO conjunto do Paulista North Way Shopping abriga três elementos incluídos na

tamente distintas, distante cerca de 60 quilômetros da capital da Paraíba, inserido

lista de preservação do Estado, quais sejam o Cruzeiro, a chaminé da Fábrica Ar-

em uma economia municipal deprimida, cuja principal fonte de renda era a ativ-

thur e a casa da Administração. Os demais elementos associados à Fábrica Arthur,

idade industrial, o sítio apresenta ainda outras peculiaridades que irão interferir

conhecida como fábrica velha foram suprimidos para dar lugar ao referido centro

diretamente nas posturas a serem tomadas visando a preservação do conjunto.

de compras e uma ampla área de estacionamento.
A fábrica de Rio Tinto teve sua construção iniciada em 1918; em terras do antigo
Quanto ao conjunto da Fábrica Aurora, foram tombadas apenas as três chaminés.

Engenho da Preguiça, área de Mata Atlântica originalmente ocupada pelos índios

Porém, visando criar um espaço cênico, a incorporadora optou por manter tam-

Potiguara, foi inaugurada em 1924, contando com a presença de diversas autori-

bém a casa das caldeiras e a caixa d’água. Pouco se sabe como se dará a ma-

dades dos estados de Pernambuco e Paraíba. Semelhante ao caso de Paulista, o

nutenção desses bens, possíveis alterações e formas de utilização, uma vez que

local onde fora implantada a fábrica, pertencia a outro município, no caso Maman-

estão inseridos em espaços de uso predominantemente comercial.

guape, do qual se emancipara em 1956.
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Controlada exclusivamente pelos Lundgren, a Companhia era uma típica cidade

Dessa forma, percebe-se que a municipalidade e os institutos de proteção e sal-

industrial, com diversos equipamentos e serviços oferecidos aos operários. Entre

vaguarda enfrentam bastante dificuldades para promoverem um ordenamento

as contrapartidas do Estado, para a atração do empreendimento, estavam a is-

territorial, visto que a ingerência da companhia sobre a totalidade dos imóveis do

enção do pagamento de impostos por longos períodos. Por sua vez, a Companhia

município gera uma situação sui generis, talvez a única no planeta; de toda uma

era obrigada a prover e administrar serviços básicos, como saúde, educação, habi-

cidade pertencer a um único proprietário.

tação, saneamento básico e segurança. Fruto desse regime de concessões, hoje a
massa falida da extinta companhia é proprietária de todos os imóveis da cidade.

Apesar de existir um pedido de tombamento do conjunto industrial de Rio Tinto
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP, o

Durante o auge de suas atividades a fábrica chegou a receber a visita do ex-presi-

sítio fora listado mas não teve o seu perímetro demarcado, aguardando dessa

dente Getúlio Vargas, de quem fora agraciada, com um imenso contrato para for-

forma a homologação do registro.

necimento de tecidos; malha cruzador, às forças armadas.
Nas terras do conjunto de Rio Tinto, encontra-se a Igreja de Nossa Senhora dos
Sede de importantes sindicatos operários a companhia teve importância signifi-

Prazeres na vila de Monte-mor; tombada desde 2010 pelo IPHAEP, conhecida

cativa no cenário político regional, com figuras de destaque, especialmente nos

como igreja dos índios, por se encontrar em terras demarcadas pela FUNAI como

momentos que antecederam, assim como nos primeiros anos da ditadura que se

pertencente aos Potiguara.

instalou em nosso país a partir de 1964.
A partir dos anos 1980, começa a apresentar os primeiros sinais de declínio, vindo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

a encerrar suas atividades no final dos anos 1990, deixando um passivo trabalhis-

Diante do exposto, percebe-se que os conjuntos de Paulista e Rio Tinto, apesar

ta enorme.

de terem representado um momento importante do período de crescimento

Após o encerramento, o conjunto ficou abandonado até o final da primeira década
deste século, quando parte do terreno foi cedida à Universidade Federal da Paraíba, para instalação de um campus universitário – Campus IV UFPB. Após a con-

da atividade industrial têxtil, não tiveram sua história e memória devidamente
preservadas. Aos poucos, observa-se a destruição e modificação dos sítios onde
se localizavam tais indústrias.

clusão das obras, parte dos edifícios emprestados para o funcionamento inicial foi

Como alternativas, para se preservar a história e a memória da indústria têxtil,

devolvida à administração da massa falida da empresa.

sugere-se a criação de uma rede multidisciplinar de pesquisadores e a futura

Entre as peculiaridades do conjunto de Rio Tinto, destaca-se a vizinhança de áreas
pertencentes aos índios Potiguara - aldeias Silva do Belém, Jacaré de São Domingos, Vila Monte-Mor e Jaraguá - a presença de áreas sobre administração do ICM-

criação de um Museu, que poderia funcionar tanto como local de entretenimento, assim como agregador e difusão de todo o conhecimento produzido por este
grupo.

Bio como a Reserva Biológica Guaribas e a Área de Preservação Ambiental – APA

Ainda como alternativa, no sentido de preservação da memória, vem sendo

Barra do rio Mamanguape.

desenvolvidas estratégias não-oficiais de propagação do patrimônio cultural da
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cidade do Paulista, através da realização de oficinas, rodas de conversa e mostras

HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios: 1875 – 1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

de fotografias, com alunos de escolas da rede pública estadual.

1996.

Por fim, sugere-se a investigação sobre a possível utilização da noção de sig-

HUDSON, Kenneth. Industrial Arcaheology: A new introduction. London: Baker,

nificância cultural (ZANCHETI, 2009), como ferramenta útil, para a construção de

1976.

um quadro de referência, uma vez que é baseada no conhecimento partilhado e
na ideia de consenso, podendo ser reavaliada periodicamente; acompanhando as

KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da industrial-

mudanças culturais e reforçando as permanências.

ização: Problemas teóricos de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.
RAISTRICK, Arthur. Industrial Archaeolgy, an historic survey. London: Eyre Methuen,
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RESUMO
A cidade do Rio de Janeiro, há mais de 450 anos, é alvo de diversas ações políticas
governamentais que acabam refletindo em seu espaço físico e desenvolvimento
urbano, nem sempre de forma coerente com sua história e pré-existência. Estas
constantes e díspares modificações físicas se devem, entre outros motivos, à
permanência da importância política, turística e/ou econômica da cidade para o
país, mesmo nos diferentes momentos políticos do Brasil. Recentemente, em 2007,
o Brasil foi eleito país-sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 (Copa do Mundo
FIFA 2014) e da Copa das Confederações FIFA de 2013 (Taça das Confederações FIFA
2013); em 2009 a cidade do Rio de Janeiro foi eleita cidade-sede dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de Verão de 2016. Assim, a cidade do Rio de Janeiro foi alvo de diversas
políticas e intervenções urbanas e arquitetônicas, nestes últimos dez anos, para
atender as demandas destes grandes eventos mundiais.
A produção dos espaços construídos no passado e o acúmulo de valores e
significados gerados na relação do homem com estes espaços permitem o
reconhecimento do passado de nossa sociedade e trazem a possibilidade de nos
identificarmos como indivíduos integrantes de nossa comunidade na atualidade. As
políticas públicas voltadas para preservação urbana e arquitetônica devem contribuir
para a manutenção das identidades culturais de forma coerente com seu passado
e com a realidade de hoje. Devem englobar aspectos que vão além dos físicos:
os simbólicos. Porém, o que se percebe na atualidade é que as modificações da
estrutura política governamental, assim como as decisões muitas vezes equivocadas
e partidárias de governantes, influenciam diretamente nas políticas de intervenção,
expansão urbana e, também, nas políticas de preservação do patrimônio cultural
urbano e arquitetônico. Desta forma, o objetivo principal destes artigo e compreender
de que maneira as políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro contribuem para a
permanência dos valores intangíveis associados aos espaços construídos históricos
da cidade. Para isso será apresentada uma análise das atuais políticas públicas de
preservação das áreas históricas da cidade do Rio de Janeiro e a atuação pública de
obras de intervenções na cidade, com base na legislação em vigor.
Vivemos um momento de crise de valores, em que o entendimento do que é
patrimônio cultural e de como se estabelece sua relação com a identidade cultural
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coletiva deve ser analisado, visando minimizar as consequências desta crise para
o futuro das sociedades. A cultura generalizada, a homogeneização das culturas, o
turismo excessivo e descontrolado, a atual cultura de consumo cultural, são alguns
dos problemas atuais trazidos pela mundialização. Essas questões colocam em
perigo a permanência das diferenças culturais, comprometem a memória viva das
sociedades e trazem o perigo do esquecimento.
Palavras-chave: Patrimônio Urbano; Legislação Urbana; Valores Intangíveis;
Identidade Cultural; Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO
A cidade do Rio de Janeiro teve em sua formação urbana uma relação direta com
os princípios portugueses de construção de cidades, que marcaram fisicamente a
cidade em sua estrutura urbana e de paisagem. A partir da vinda da Família Real
(1808) a cidade passa por uma série de adaptações vinculadas às modificações
trazidas pela revolução industrial, e passamos a ter outras diversas influências culturais que contribuíram na conformação urbana e arquitetônica, e consequentemente na conformação da identidade cultural coletiva da sociedade marcada pela
pluralidade cultural. Porém, no decorrer do século XX, a cidade passa por diversas
ações de renovação e intervenção urbana que foram modificando drasticamente
a conformação espacial e física da cidade.
Depois do tecido urbano da cidade ser transformado em uma ‘colcha de retalhos’,
e da paisagem da cidade ser fortemente alterada, somente no último quartel do
século XX surgem iniciativas municipais visando salvaguardar as áreas históricas
que conseguiram sobreviver às constantes intervenções governamentais (o Corredor Cultural e as Área de Proteção do Ambiente Cultural - APACs). Com a criação
destes instrumentos, estas áreas passaram a serem tratadas como ‘áreas de exceção’. O projeto Corredor Cultural teve início na Secretaria de Planejamento (Municipal) utilizando como instrumentos o zoneamento, parcelamento e uso e ocupação do solo para viabilizar o projeto. A salvaguarda ficou limitada à preservação
da volumetria das edificações, visando manter as ambiências das ruas, e não teve
apoio financeiro governamental para a ‘recuperação’ dos imóveis. Do ponto de
vista de implantação do projeto, visando salvaguardar os conjuntos históricos da
demolição, o Projeto Corredor Cultural foi pioneiro no Brasil e essencial para a
proteção dessas áreas. Porém, sem a integração de diversas políticas públicas (estruturadas vertical e horizontalmente) o programa não teve apoio e investimento
necessário para uma real proteção e melhoria destas áreas. Importante citar que
em paralelo às etapas de criação e implementação do Corredor Cultural, surgem,
a partir de 1984, leis e decretos municipais de proteção de áreas e bairros pela
cidade do Rio de Janeiro (também a nível Municipal), que possibilitaram a criação,
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em 1988, da APA – Área de Proteção Ambiental –, e em 1992 das APACs – Área

onde era previsto - não obrigatório - que em um prazo de dez anos ocorreria uma

de Proteção do Ambiente Cultural, no Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de

revisão em seu conteúdo, fato que não ocorreu. Em 2001 entrou em vigor a Lei

Janeiro de 1992. Entretanto os princípios e objetivos do instrumento de proteção

Federal nº 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade, com a função de reg-

são similares ao Corredor Cultural: a proteção das ambiências das ruas. A legis-

ulamentar os artigos nº 182 e nº 183 da Constituição Federal, trazendo diretrizes

lação das APACs

abordam apenas a conservação do ambiente urbano e, para

(legais) para as políticas urbanas de desenvolvimento das cidades. Nele se esta-

isso, a legislação está focada na recuperação das fachadas e telhados das edifi-

belece a obrigatoriedade de revisão do Plano Diretor das Cidades a cada dez anos.

cações inseridas nas áreas preservação, o que abre possibilidade de estes conjun-

Assim, em 2011 (dez anos após a Publicação do Estatuto da Cidade) o Município

tos históricos preservados se tornarem cenográficos, comprometendo os valores

do Rio de Janeiro publica um novo Plano Diretor Municipal para a cidade do Rio

intangíveis.

de Janeiro, pela Lei Complementar n.º 111 de 2011, denominado “Plano Diretor de

[1]

Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro” (PDDSM-Rio
A cidade do Rio de Janeiro, há mais de 450 anos, é alvo de diversas ações políticas

[2]).

governamentais que acabam refletindo em seu espaço físico e desenvolvimento urbano, nem sempre de forma coerente com sua história e pré-existência. Es-

Importante ressaltarmos alguns fatos que demostram as motivações das políti-

tas constantes e díspares modificações físicas se devem, entre outros motivos, à

cas - urbanas e turísticas - nestes período: em 2007 o Brasil foi eleito país-sede

permanência da importância política, turística e/ou econômica da cidade para o

da Copa do Mundo de Futebol de 2014; em 2009 a cidade do Rio de Janeiro foi

país, mesmo nos diferentes momentos políticos do Brasil. Na primeira década do

eleita cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão de 2016; e ainda

século XXI o Brasil foi eleito para sediar alguns importantes eventos esportivos

em 2009 a cidade do Rio de Janeiro foi lançada[3] para candidatura de “Patrimônio

internacionais, e a cidade do Rio de Janeiro teve participação ativa em todos eles.

Mundial como Paisagem Cultural” da UNESCO, recebendo o título no ano seguinte

Assim, a cidade do Rio de Janeiro foi alvo de diversas intervenções urbanas e ar-

(2012) da publicação do PDDSM-Rio (2011). A cidade do Rio de Janeiro torna-se,

quitetônicas, nestes últimos nove anos, para atender as demandas destes grandes

então, alvo de ações governamentais nas diversas esferas, visando ‘preparar’ a

eventos, principalmente os Jogos Olímpicos de 2016.

cidade para os eventos que viriam e, também, focados da publicidade turística.

1. O ATUAL PLANO DIRETOR MUNICIPAL E AS APACS.

O PDDSM-Rio (2011) traz, inicialmente, o entendimento da necessidade das políti-

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), no Capítu-

(mas somente elencam o desenvolvimento econômico, ambiental e de equidade

lo relativo à Política Urbana (Artigo nº 182, parágrafo 1º), estabelece a obrigatorie-

social). Em relação ao patrimônio paisagístico, ambiental, natural e cultural afirma

dade das cidades com mais de vinte mil habitantes aprovarem um Plano Diretor

que devem ser valorizados, protegidos e terem uma utilização sustentável. Porém,

como um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Assim, des-

com a leitura do documento percebemos que esse tema ‘sustentável’ do patrimô-

cas urbanas estarem de acordo com o desenvolvimento sustentável da cidade

de 1992 tínhamos como instrumento básico de política urbana o “Plano Diretor
Decenal da Cidade do Rio de Janeiro” (Lei Complementar Municipal nº 16 de 1992),
[2]
[1]

Importante citar que desde 2000 o corredor Cultural se tornou uma APAC, porém sem

modificação alguma em sua legislação.
2108

A partir de agora faremos a abreviação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável

do Município do Rio de Janeiro para PDDSM-Rio; essa abreviação é nossa, não é oficial do Plano.
[3]

Apresentada pelo IPHAN como “Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar”.
2109

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

nio está relacionado principalmente à sustentabilidade econômica (autossustento

os próprios moradores; apenas é citada alguma relação entre paisagem e esses

e retorno econômico). O Parágrafo 3º (do Art. 2º), afirma que paisagem é:

valores imateriais no Parágrafo 3º que explica o significado do termo ‘paisagem’,

[...] a interação entre o ambiente natural e a cultura, expressa na
configuração espacial resultante da relação entre elementos naturais,
sociais e culturais, e nas marcas das ações, manifestações e formas de
expressão humanas. (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 2).
Porém, no parágrafo seguinte (4º), o documento afirma que “a paisagem da Cidade do Rio de Janeiro representa o mais valioso bem da Cidade, responsável
pela sua consagração como um ícone mundial e por sua inserção na economia

mas não indica a relação destes valores com a paisagem específica da cidade do
Rio de Janeiro. O apelo turístico e econômico fica evidente em relação à interpretação, dada pela leitura do PDDSM-Rio, do valor da “paisagem da cidade” e sua
relação com o desenvolvimento ‘sustentável’ econômico – lê-se “gerador de renda
e emprego”. O Artigo 3º (ainda relativo ao Capítulo I sobre princípios) afirma que
o objetivo da política urbana é promover “o pleno desenvolvimento das funções
sociais da Cidade e da propriedade urbana”, e traz 25 diretrizes do PDDSM-Rio,
das quais destacaremos alguns. A Diretriz II diz:

turística do país, gerando emprego e renda” (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 2). Acredi-

II- condicionamento da ocupação urbana à proteção dos maciços
e morros, das florestas, da orla marítima e dos corpos hídricos dos
marcos referenciais da cidade, da paisagem, das áreas agrícolas e da
identidade cultural dos bairros; (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 2).

tamos que essa ‘exaltação’ da “Paisagem da cidade do Rio de Janeiro” como “bem
mais valioso” no PDDSM-Rio tem uma relação (direta) com a candidatura da cidade como ‘Patrimônio Mundial’ da UNESCO e com a intenção de publicidade da
cidade para os eventos que estavam por vir. Com a confirmação do Título pela
UNESCO, a cidade passou a ser ‘gerida’ visando à utilização deste título, como foi o

Percebemos nesta diretriz que a questão da paisagem da cidade está relacionada

caso da criação do IRPH - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - que teve suas

aos aspectos da paisagem natural (dos morros, florestas, orla, rios, lagos), afirman-

competências aglutinadas com às do antigo órgão incumbido da preservação do

do que a ocupação urbana deve estar condicionada a estes elementos naturais

patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Agora o órgão é um ‘instituto’, mas

que seriam os “marcos referenciais da cidade”, marcos não somente da paisagem,

ironicamente não é autárquico, pois está com vinculação direta com o gabinete do

mas também da identidade cultural dos bairros. Claro está que estes elementos

Prefeito, pela Lei Municipal nº 5.547 de 2012.

naturais são marcos para a identidade cultural, mas os elementos construídos

[4]

pelo homem não estão, pelo texto, diretamente associados como marcos referenO PDDSM-Rio afirma que a paisagem da cidade é o “mais valioso bem da Cidade”

ciais para a paisagem da cidade e, consequentemente, para a identidade cultural

por ser um “ícone mundial” e por sua importância econômica e turística. Não é

dos bairros. Importante levar em consideração que Rafael W. Ribeiro (2007, p.

citada, nos princípios do documento, sua importância simbólica - como ícone da

107) afirma que a primeira proposta da candidatura do Rio de Janeiro dirigida à

cidade (material e imaterial) - para a identidade cultural coletiva dos que vivem

UNESCO englobava apenas a área da floresta da Tijuca, e que a consultoria da

nesta cidade, já que o desenvolvimento da cidade deveria visar prioritariamente

UNESCO recomendou que partes da cidade (construídas pelo homem) também
fossem incluídas, para que se integrasse à concepção da UNESCO de Paisagem

[4]

Na esfera Municipal do Rio de Janeiro, desde 1986, foi criado um órgão de Proteção do

Cultural.

Patrimônio cultural da cidade. O respectivo órgão já teve em sua história, de pouco mais de 30 anos,
diversas denominações, mudando em decorrência das diversas modificações políticas administrativas
da cidade. Estas constantes modificações demonstram a instabilidade político-administrativa – e
consequente falta de poder de decisão - deste órgão.
2110

No PDDSM-Rio a paisagem da cidade está mais relacionada à proteção da Paisagem Natural da Cidade (não necessariamente uma proteção ambiental e suste-
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ntável, mas uma proteção do perfil natural da cidade - das montanhas e da orla).

a “inclusão” daqueles que não são moradores nestas áreas, mas não corroboram

Percebemos um grande enfoque turístico, como está exposto nas diretrizes (III, V

realmente com a inclusão dos moradores destas áreas na cidade como um todo;

e XXIV) do PDDSM-Rio:

a proposta esquece que é necessária a integração de políticas sociais e culturais

III-inclusão do contexto metropolitano ao planejamento da Cidade,
articulando as ações de todas as esferas governamentais e promoção
de iniciativas de interesse comum relativas às políticas de turismo,
transporte, meio ambiente, saneamento ambiental, zona costeira,
equipamentos urbanos, serviços públicos e desenvolvimento econômico
e sustentável;[...]
V-urbanização das favelas, dos loteamentos irregulares e clandestinos
de baixa renda, com a implantação de infraestrutura, saneamento
básico, equipamentos públicos, áreas de lazer e reflorestamento,
aproveitando de todo o potencial turístico, visando à sua integração às
áreas formais da Cidade, ressalvadas as situações de risco e de proteção
ambiental;[...]
XXIV-valorização da vocação da Cidade para sediar atividades de
prestação de serviços, especialmente os serviços turísticos; (RIO DE
JANEIRO, 2011, p.2-3).

para a real integração e inclusão de ambas as partes. A Diretriz XXIV traz o entendimento de que para valorizar a vocação da cidade é necessário promover o
turismo, essa, aparentemente é a única vocação da cidade.
Outra diretriz que acreditamos ser importante mencionar é a Diretriz XIII, que diz
respeito à “recuperação, reabilitação e conservação dos espaços livres públicos e
do patrimônio construído em áreas degradadas ou subutilizadas;” (RIO DE JANEIRO, 2011, p.2-3). Este item aborda o patrimônio somente na recuperação física do
conjunto de bens da cidade, se ele possui, ou não, valor imaterial agregado, o documento não menciona. Não é citada, nestes princípios e diretrizes, a relação da
sociedade com os aspectos imateriais da cidade, e tampouco com a necessidade
do planejamento urbano abarcar, em suas diretrizes, políticas culturais e sociais
inclusivas.
Percebemos que a “Paisagem da Cidade”, para o PDDSM-Rio, está condicionada
à Paisagem Natural como cenário, como cartão postal da cidade, que deve ser
utilizada para o desenvolvimento econômico, e para isso o turismo é repetidas

Na Diretriz III percebemos a intenção de no Planejamento da cidade incluir a região

vezes mencionado no documento. A proteção, que é constantemente afirmada

metropolitana no contexto da cidade, tema essencial para um desenvolvimento

no PDDSM-Rio, em relação à “paisagem da cidade” não é dos valores culturais,

integrado e inclusivo da cidade em relação à região metropolitana, evidenciando

ou mesmo naturais, presente na conformação urbana e no relevo da cidade, a

quais políticas devem ser trabalhadas nessa articulação; porém, a primeira política

proteção na verdade é da “paisagem [turística da] cidade”. Porém, para o desen-

citada foi do turismo, e não foi citada a necessidade de integração das políticas rela-

volvimento de uma cidade ser realmente “sustentável”, outras áreas devem ser

tivas ao desenvolvimento cultural e social, necessárias pela evidente relação direta

incluídas, analisadas e todas elas devem ser geridas com devidas cautelas; mas

dos moradores da região metropolitana que frequentam diariamente, ou mesmo

estes não são os objetivos definidos nesta parte do Plano, parte fundamental na

ocasionalmente, a cidade do Rio de Janeiro e são parte essencial da relação social

elaboração de um PDM, que são os princípios e diretrizes que devem reger todas

e cultural da cidade. Na Diretriz V percebemos o discurso de aproveitar “todo o

as ações na cidade.

potencial turístico” das favelas da cidade afirmando que a “urbanização da favela”
e o turismo visam a sua integração às “áreas formais” da cidade, ponto que acredi-

No Título III – “dos instrumentos da política Urbana”, o Capítulo IV é dedicado aos

tamos incentivar a exploração do turismo nessas áreas que acabam por estimular

“Instrumentos de Gestão Ambiental e Cultural”, temos a seção I, com os instru-
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mentos de Gestão Ambiental, e na seção II os instrumentos de Gestão do Pat-

circulação vertical, com a intenção de tornar “distinguível” a intervenção, equivo-

rimônio Cultural. O Artigo 135, que traz a definição das APACs, não possui relação

cadamente esquecendo que, além da distinguibilidade, as intervenções devem ser

direta com o conceito de “Paisagem da Cidade”, confirmando o entendimento de

mínimas. Este tipo de intervenção estética e ‘de interesse histórico’ ocorre visando

que PDDSM-Rio não compreende a cidade construída e seus valores culturais ima-

o valor econômico – atrair visitantes, ou seja, consumidores-, e não contribui para

teriais como partes a serem preservadas da “paisagem da Cidade”, permanecendo

o valor cultural e histórico dos edifícios, pelo contrário, os valores intangíveis vão

o entendimento de que são conjuntos de “exceção” da cidade, tratados de forma

sendo suprimidos na venda - na comercialização excessiva - da ‘cultura patrimo-

não integrada com as “Políticas Urbanas e Ambientais” abordadas no Título 1, e,

nial’ dos edifícios históricos.

tampouco, no Capítulo I sobre os “Princípios e Diretrizes da Política Urbana do
Município”.

É perceptível que muitos dos arquitetos que intervêm nessas edificações inseridas
nas APACs desconhecem (ou não utilizam) os princípios e teorias da preservação

Outra questão notada na definição das APACs é a permanência do entendimen-

do Patrimônio cultural. Além disso, ocorre uma espécie de ‘homogeneização inter-

to de “conservação de sua ambiência” para a “memória da cidade”, sendo ainda

na’ nestas edificações que, ao nosso entender, não se devem apenas às questões

um instrumento de proteção restrito à ambiência urbana, que incentiva a “ren-

relacionadas à mundialização (CHOAY, 2005) e à produção de “Não Lugares” (AUGÉ,

ovação” dos conjuntos edificados. O documento informa que se poderá fazer -

2012), mas também está relacionada à falta de criatividade e de sensibilidade dos

não obrigatório - um Plano de Gestão para cada APAC, caso seja feito o plano

arquitetos (e dos proprietários dos imóveis) que trabalham na reutilização desses

será obrigatória a revisão e atualização da área que ele aborda. Importante res-

bens culturais. Estas reutilizações - sempre iguais e nada criativas - são responsá-

saltar o erro da não obrigatoriedade de revisão das APACs, apenas se tornando

veis pelo caráter cenográfico que diversas áreas da cidade estão tomando; ações

obrigatória a revisão se o órgão propuser um plano de gestão. Era necessário que

que, no nosso entender, jamais poderiam ser consideradas como ações de preser-

esse plano de gestão fosse produzido de forma integrada com uma política de

vação cultural. Um conjunto urbano preservado não pode ser compreendido ape-

desenvolvimento urbano e ambiental sustentável da cidade.

nas como fachadas que conformam a “Ambiência da cidade”.

O que se percebe, nas APACs da cidade, é que as reutilizações das edificações es-

Por estas razões aqui expostas, acreditamos na necessidade de que ocorressem

tão sendo realizadas de forma depredativa em razão dos novos usos, em função

revisões na legislação relativa às APACs, para que aqueles que desconhecem as

do valor econômico e do turismo. Os projetos realizados utilizam, na maior parte

teorias da preservação e/ou são insensíveis aos valores intangíveis dos bens cul-

das vezes, os mesmos recursos estéticos e de projeto visando o aproveitamento

turais tenham, legalmente, restrições ao intervirem no legado cultural da cidade.

da ‘imagem cultural’ dos edifícios, expondo-os de forma excessiva visando a ‘ven-

É necessário que as APACs não sejam tratadas como áreas de exceção da cidade

da’ da cultura através dos mesmos procedimentos depredativos e nada criativos:

e, tampouco, colocadas à venda para o consumo turístico e cultural; a cidade deve

o descarte completo do interior das edificações (fachadismo); construção de diver-

ser tratada como um todo e gerida de forma integrada, por isso acreditamos na

sos pavimentos visando aumentar a área útil do edifício e, consequentemente, ter

necessidade de tornar obrigatória a criação de Planos de Gestão de cada APAC,

um maior retorno econômico (mais área útil = mais consumidores); apresentação

de forma integrada com uma política de desenvolvimento urbano sustentável de

de paredes descascadas com o intuito equivocado de mostrar “como era o sistema

toda a cidade, que incluísse diversos setores, e não somente o econômico e turísti-

construtivo original; utilização de estrutura metálica para os novos pavimentos e

co.
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Outra problemática de algumas áreas da APAC, principalmente na região central

habitação para começarmos a pensar em inclusão social e reconhecimento dos

da cidade, é o grande número de edificações subutilizadas, utilizadas apenas no

valores históricos e memorias (culturais) da cidade como um todo.

térreo, como o caso da região de entorno da Rua do Ouvidor e Rua Gonçalves Dias,
que tem um grande percentual de subutilização dos pavimentos superiores das
edificações preservadas (PAVAN, 2013). A predominância de uso comercial térreo
agrega vida e usuários durante o dia, porém, à noite e aos domingos e feriados,
as Ruas ficam fadadas ao abandono. A vinculação das APACs com uma política
pública de habitações de interesse social seria uma forma de integrar diversos
setores da política pública da cidade em prol do desenvolvimento social, cultural,
habitacional e econômico sustentável da cidade. Apesar do PDDSM-Rio não citar a
existência desse tipo de integração política, é mencionada - no Título III, que trata
dos Instrumentos da Política Urbana, no Capítulo III, que trata dos instrumentos
de gestão do uso e ocupação do solo - a definição das “Áreas de Especial Interesse”, das quais destacamos as “Área de Especial Interesse Social” (AEIS), que podem
ser dois tipos (AEIS 1 e AEIS 2), dos quais nos interessa nesse tema em específico
a AEIS 2:

Uma das áreas que recebeu maior intervenção voltada para os megaeventos de
2014 e 2016 foi a Zona Portuária do Rio de Janeiro, região que há muitos anos ficou à parte das políticas públicas da cidade. A reforma de Pereira Passos, no início
do século XX, foi a última grande intervenção na região, que construiu o Porto e
fez a reforma da praça Mauá, após isso, na década de 1940, a abertura da Avenida
Presidente Vargas configurou em uma grande ruptura na continuidade espacial
do centro, separando a Região Portuária do restante da cidade. Depois, nas décadas de 1960-70, a construção da Avenida Perimetral, se estendendo ao longo de
toda zona portuária, constituiu-se em outra separação da área, agora em relação
ao mar. A partir daí a região sofre um processo de abandono das políticas públicas

AEIS 2 - áreas com predominância de terrenos ou edificações vazios,
subutilizados ou não utilizados, situados em áreas dotadas de
infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que estejam
recebendo investimentos desta natureza para promover ou ampliar o
uso por Habitação de Interesse Social – HIS e melhorar as condições
habitacionais da população moradora, de acordo com o Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social. (RIO DE JANEIRO, 2011, p.
78).
O PDDSM-Rio afirma que as AEISs quando definidas para áreas como a APAC,
“obedecerão aos parâmetros definidos pela legislação específica” (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 78). Percebemos a possibilidade de serem criados incentivos governamentas a partir da integração desses instrumentos (APAC + AEIS 2) em conjunto com outros instumentos e políticas públicas integradas visando à inclusão
destas áreas na cidade e à melhoria destes ambientes urbanos com a inserção
de habitações. Acreditamos ser necessária a relação entre patrimônio cultural e
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2. ALGUMAS DAS AÇÕES OCORRIDAS NO PORTO
MARAVILHA

e de degradação pela desvalorização da região, mas, ao mesmo tempo, a região
de uma forma geral se “cristalizou”, preservando seu passado, não por políticas de
preservação, mas pela desvalorização dos imóveis e quase inexistência de obras
públicas. Em 1985, através da APA, a região se torna uma APA - SAGAS (Saúde,
Gamboa e Santo Cristo) -, e desde então é uma área reconhecida como Patrimônio
cultural da cidade. Atualmente a APAC-SAGAS é regulamentada pela Lei Municipal
nº 971 de 1987, pelo Decreto Municipal nº 7.351 de 1988, e outros instrumentos
legais. Depois de diversos anos de promessas e estudo de propostas de intervenção na região, somente é efetivada uma ação pública de “revitalização” na zona
portuária com a promessa dos Jogos Olímpicos em 2016 na cidade.
No “Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2009–2012” (RIO DE JANEIRO,
2009) são definidas as ações que o município tinha como intuito de alcançar, com
muitas aspirações que eram, no mínimo, pretensiosas, como tornar o Rio de Janeiro até 2020 “a cidade urbana com maior cobertura vegetal do planeta”. Foram
dez áreas temáticas selecionadas para a atuação do governo, e na área Infraestru-
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tura Urbana, onde está inserido o item zona portuária – o “Porto Maravilha” – é

clusiva, e o “Porto Maravilha” faz parte, agora, da área temática de “Habitação

evidenciado o estado de degradação da região, afirmando que a área “apresenta

e Urbanização”. Na área de Cultura tivemos como metas: “dobrar a frequência

um grande potencial econômico, turístico e social para a região” (RIO DE JANEIRO,

nos equipamentos municipais de cultura”; “expandir a oferta de cultura da cidade

2009, p.48). Diversos equívocos são apresentados na parte da descrição das ações

através do fomento à atividade cultural”; e “consolidar a região do Porto Maravilha

e dos resultados esperados:

como local de fomento à cultura”, até 2016. Em relação a esta última meta, se o en-

DESCRIÇÃO: O programa consiste na implantação de obras de
infraestrutura e articulação com a iniciativa privada e governos
estadual e federal de forma a promover uma completa revitalização
(econômica, social, ambiental e cultural) da região portuária do Rio de
Janeiro (bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte dos bairros
do Caju, São Cristóvão e Centro) criando espaços de arte, cultura,
entretenimento, educação e habitação.
RESULTADOS ESPERADOS: Revitalização da área com a melhoria na
condição de vida local, consequente atração de novos moradores e
empresas para a região, além da restauração do patrimônio histórico
e cultural e incremento do turismo na região. (RIO DE JANEIRO, 2009,
p.48,).
É um grande, e espantoso, equívoco supor que um programa que se baseia somente em obras de infraestrutura irá resultar em melhoria da qualidade de vida e
na revitalização e restauração do patrimônio cultural; além disso, vincular a zona
portuária somente a uma “meta de infraestrutura urbana” demonstra o descaso
do governo municipal em relação ao valor cultural e identitário da área para os
moradores. Importante evidenciar que a área temática “Cultura” está associada

tendimento de cultura do governo se restringir a novos museus e equipamentos
culturais, a meta foi alcançada. Porém, a compreensão e amplitude do termo não
se restringem a esse entendimento. Percebemos que o entendimento do governo
em relação à cultura está associado à construção de diversos equipamentos culturais, visando somente atrair turistas para a região. No item “Porto Maravilha”, a
meta a ser atingida até 2016 eram as obras de requalificação urbana do projeto
“Porto Maravilha”. Em sua descrição e resultados esperados temos:
DESCRIÇÃO: A iniciativa consiste na implantação de um amplo
Programa de Requalificação Urbana em 5 milhões de m2 (melhoria
dos serviços urbanos e nova infraestrutura urbana); um Programa de
Desenvolvimento Imobiliário, que visa promover empreendimentos
residenciais e comerciais; e um Programa de Desenvolvimento Social,
que visa valorizar o patrimônio histórico e cultural e contribuir para
a melhoria das condições de vida dos atuais e futuros moradores e
usuários da Região Portuária do rio de janeiro.
RESULTADOS ESPERADOS: Revitalização da área com a melhoria nas
condições ambientais e de vida local, atração de novos moradores e
empresas para a região; valorização do patrimônio histórico e cultural e
incremento do turismo na região. (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 60).

somente ao esporte e lazer.
Importante informar que existe um diagnóstico realizado pela Prefeitura do Rio de
No “Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro 2013–2016” (RIO DE JANEI-

Janeiro denominado “Diagnóstico para o Plano de Habitação de Interesse Social

RO, 2013) são definidas as ações até 2016, com aspirações que, novamente, eram

(PHIS) do Porto do Rio”, de abril de 2016, em área delimitada pela APAC-SAGAS.

pretensiosas, como tornar o Rio de Janeiro “referência mundial na manutenção

No documento são trazidas informações de programas como o Minha Casa Minha

de uma matriz de transportes sustentável, na atividade econômica ecoeficiente e

Vida (PAC – Governo Federal) e do Programa Novas Alternativas (da Prefeitura da

na educação de uma sociedade com hábitos de baixa emissão de gases de efeito

cidade, que existe desde 1997 e poucas foram às ações efetivadas), não sendo

estufa.” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.8). Desta vez a cultura ganhou uma área ex-

informado se são estes programas que se pretende utilizar. O documento afir-
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ma que algumas favelas foram declaradas AEIS: Morro da Providência (em 2000 e
2003); o Morro da Pedra Lisa (em 2012); e as favelas de São Diogo e Moreira Pinto
(em 2015). Ou seja, somente áreas caracterizadas como AEIS 1 - áreas ocupadas
por favelas e áreas com possibilidade de construção de Conjuntos habitacionais de
interesse social. Apesar de considerarmos a intenção, de articulação dos setores
públicos e dos instrumentos (AEIS 1 + APAC), interessante para o desenvolvimento
da região, não sabemos se serão propostas reutilizações/restaurações nas edificações históricas existentes visando novas habitações (através, possivelmente,
do Programa Novas Alternativas – pela AEIS 2), e tampouco sabemos como será
a execução do PHIS-Porto, pois o plano ainda não está disponível (ou ainda não
foi feito), e, até o momento, não sabemos se irá realmente ser efetivado. Como já
citado, esse plano foi produzido em abril de 2016, entretanto sabemos que nos
meses restantes do ano de 2016 não se teria tempo hábil para a produção e execução de tal programa, como não o foi. Logo, a estratégia para 2016 citada não
foi nem iniciada.

Fig. 1 – Novos equipamentos culturais: A- MAR (Museu de Arte do Rio), B – AquaRio (inaugurado
após os jogos olímpicos). Antigos equipamentos culturais: C – Centro Cultural José Bonifácio, D –
Galpões da Gamboa.

As propostas habitacionais ficaram no nível das conjecturas e o que foi realmente
finalizado até o final de 2016 na região da Zona Portuária foram os diversos museus e equipamentos culturais, associados aos anteriores já existentes, visando
aumentar o uso turístico da região, utilizando, em grande parte das vezes, edificações históricas (Fig. 1) para esses novos equipamentos culturais (tendência comum nas políticas públicas brasileiras como forma de propaganda de uma suposta ‘cultura’). É evidente que esse foco de ações ocorreu não com a perspectiva de
‘revitalizar’ a região, mas de torná-la rentável através do turismo, principalmente
para o período dos Jogos Olímpicos de 2016, que teve como um dos principais
locais turísticos, relacionados ao evento, a Praça Mauá e seus equipamentos culturais, que se tornou o local de “marketing cultural” (Fig. 2) dos Governos (em todas
as esferas) e dos Jogos Olímpicos.

Fig. 2 – “marketing cultural”: o Museu do Amanhã e a Praça Mauá.
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É importante notar que o plano estratégico marcou para abril de 2013 o início da
derrubada do Elevado da Perimetral, item já concluído, que tinha o intuito de retirar um obstáculo visual entre a cidade e o mar. Ela, porém, será substituída por
edificações com altos gabaritos, como podemos ver na Fig. 3, em que na área da
antiga perimetral, e próximo a ela, serão permitidos gabaritos que variam de 7,5m
até 150m, inclusive com área impedindo a visibilidade do Morro da Conceição
(setor K do Mapa) com possibilidade de edificações com até 90m (em amarelo –
setor A do mapa). As modificações da paisagem da zona portuária são perceptíveis
através das imagens disponibilizadas pela própria prefeitura.

Fig. 3 - Mapa de gabarito por setor da região portuária (A), perspectivas virtuais das possibilidades
visuais da região (B e C)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro os aspectos culturais tradicionais e identitários estão sendo utilizados de forma deturpada, com o
intuito de gerar lucro, o que possivelmente irá corromper as referências culturais
do cotidiano da cidade, promovendo uma cultura de consumo elitista denominada e vendida pelo governo como “Porto Maravilha”. Esta área apresenta agora
valores econômicos vinculados à atual cultura de consumo histórico e cultural,
ligada a um superficial entendimento de diversidade cultural, que tem se tornado cada vez mais ligada a uma homogeneização e generalização da cultura, em
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detrimento das diferenças culturais, como evidência Choay (2005) em relação às
questões trazidas pela mundialização. Poderíamos dizer que estes lugares (que
eram memoriais) estão cada vez mais próximos do conceito de Não Lugar (AUGÉ,
2012): diversas áreas comerciais e turísticas – ou, até mesmo, um grande shopping, um ‘centro de diversões turístico-temático’, como a zona portuária - que não
contribui para o estabelecimento de vínculos relacionais entre os indivíduos. Esses espaços são ‘criados’ pelo poder público, e não possuem mais relação com o
cotidiano da cidade, são utilizações efêmeras focadas em um público específico:
os visitantes/consumidores em busca de um produto chamado ‘cultura’, que já
faz parte de uma grande indústria chamada de “revitalização de área histórica” na
cidade do Rio de Janeiro.
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RESUMO
Este artigo de caráter qualitativo tem por objetivo demonstrar a imparcialidade
e eficácia do Inventário como instrumento analítico de um bem cultural, através
do qual é possível elencar os aspectos memoráveis de um patrimônio a ser
conservado resgatando a memória e o pertencimento de um grupo pela ambiência
inerentes a um Patrimônio Cultural, aspecto estes a serem preservados pelo uso
da documentação inventarial. Estas são abordagens relativamente recentes para o
estudo arquitetônico patrimonial. O aspecto imaterial inerente a tal fatia cultural
ainda causa muitas dúvidas quanto ao grau de tombamento cabível a um bem
imóvel representativo, que não necessariamente, carregue em si aspectos pitorescos e
de estilo construtivo arquitetônico inegável. Tais questões nos levaram a desenvolver
um modelo de Documentação Patrimonial por Inventário visando perpetuar a
memória e referências culturais de um imóvel na extremidade sul da cidade de São
Paulo (atual Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP-SP), fundado
em 1915 por norte-americanos e europeus que vieram ao Brasil a fim de trazer
sua cultura e modo de vida incomum: sistema de ensino pautado em princípios e
valores sólidos, em primeira instância para formar teólogos aptos para dirigir a
comunidade adventista. Tal documentação inventarial de um Patrimônio Cultural a
ser apresentada neste artigo, pretende ser possível modelo de Inventário em demais
bens semelhantes a este em caráter e história nas demais localidades brasileiras que
guardem em si suas especificidades.
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erarmos a etimologia da palavra patrimônio, verificamos que ela se forma a partir
da composição de dois vocábulos: pater e nomos. Pater designa tanto pai, o chefe
da família ou os avós na esfera restrita, quanto o fundador, o criador ou os antepassados, no sentido mais amplo. No passado, era o legado do pai ao filho, aquilo

refere-se justamente à herança legada pelos antepassados enquanto fundadores
e criadores do nosso presente. Porém, é a herança cultural do passado, vivida no
presente, que será transmitida às gerações futuras.
Da etimologia desprendemos o sentido que o patrimônio toma para nós: refazer
nosso contato com as origens que fundaram o corpo social e a comunidade à

pação dos promotores de conservação e preservação na década de 70 (séc. XX),
como bem podemos ver na Declaração de Amsterdan de 1975: “(...) o patrimônio
arquitetônico não sobreviverá a não ser que seja apreciado pelo público e especialmente pelas novas gerações. Os programas de educação em todos os níveis
devem, portanto, se preocupar mais intensamente com essa matéria” (AMSTERDÃ, 1975, p. 2). Portanto, como apontado por Lhobrigat (2017, p. 20 e 21):
Destaca-se ainda que, muito mais do que características de linguagem
arquitetônica deve nortear a escolha por uma preservação do bem
em questão. Deve-se levar muito em consideração o que e como
determinado bem interferiu e ainda interfere no modo de vida de uma
comunidade local, e o fato de como isso se transfere para a construção
de uma sociedade que em base é, ou deveria ser, transformada por sua
educação.

nificativos. De acordo com Pierre Nora (1993, p. 9), “a memória é a vida sempre
alcançada pelos grupos viventes (...), ela está em evolução permanente”, ou seja, a
memória é uma evocação do passado. Santo Agostinho (1999, p. 22) revelou que
a memória não é simplesmente uma lembrança ou recordação das coisas, mas
sim uma maneira de evocar os nossos laços passados, que não podemos mais
acessar.

atos físicos e/ou datas comemorativas criadas, visto que nossa tendência natural
é a de esquecer-nos com grande rapidez dos importantes feitos do passado visto
que focamos em demasia no futuro. Originamos assim o que ele denominou de
“lugares de memórias”:
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. É a desritualização (sic.) de nosso mundo
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A ligação afetiva entre o artefato a se preservar e a população já era uma preocu-

qual pertencemos. Possui, portanto, a função de rememorar acontecimentos sig-

Nora (1993, p. 9) ressalta que para enraizar nossas memórias precisamos de artef-

/

que faz aparecer a noção. (...) são os marcos testemunhas de uma
outra era, das ilusões de eternidade. (...) sinais de reconhecimento e de
pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer
indivíduos iguais e idênticos. (...) Sem vigilância comemorativa, a história
depressa os varreria. (...) Mas se o que eles defendem não estivesse
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los. Se
vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles
seriam inúteis. (NORA, 1993, p. 12 e 13).

Patrimônio é um conceito abrangente, associado à noção de herança. Se consid-

tanto materiais quanto espirituais. Nomos significa lei. Nesse sentido, pater+nomos

/

2018

1. INTRODUÇÃO

que deveria servir para a geração seguinte, ou seja, os bens, haveres ou heranças,

BELO HORIZONTE

A partir do entendimento do conceito de preservação como análise crítica do passado, efetuada no presente visando as consequências e reflexões no futuro, a
construção da memória cultural é fruto da herança deixada a nós por nossos antepassados. Tal enunciação deve ser a base para seleção pública de bens a serem
tombados[1] e/ou para ações privadas de conservação de bens arquitetônicos que
contem a história de uma comunidade. Para que não sejamos “engolidos” pela
Instrumento pertencente ao Estado como determinação legislativa que identifica bens
culturais com relevância emblemática para a história e a memória de uma localidade. Através
do qual “(...) se impede, por meio de restrições administrativas ao direito de propriedade,
[1]
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tendência da modernidade de constante renovação e preferência pelo novo que

ização detalhada de um Inventário Documental para embasamento norteador na

pelo antigo:

ação de conservação e preservação de um bem cultural.
(...) a tendência moderna de fazer sempre novo: a vida moderna do
ano que vem parecerá diferente da deste ano; todavia, ambas farão
parte da mesma era moderna. O fato de que você não pode pisar duas
vezes na mesma modernidade tornará a vida moderna especialmente
indefinível, difícil de aprender. (...) Por fim, é crucial observar o uso
da fluidez (“existências fluidas”) e da qualidade atmosférica (“o
maravilhoso nos envolve e nos embebe como uma atmosfera”), como
símbolos das características específicas da vida moderna. Fluidez e
qualidade atmosférica se tornarão atributos fundamentais na pintura,
na arquitetura, e no design, na música e na literatura modernistas,
autoconscientes, que emergirão no fim do século XIX. Tais atributos
serão encontrados também, nos mais profundos moralistas e
pensadores sociais da geração de Baudelaire, e posteriores – Marx,
Kierkegaard, Dotoievski, Nietzsche – para os quais o fato básico da vida
moderna é o fato de que, como se lê no Manifesto Comunista, “tudo que
é sólido se desmancha no ar”. (BERMAN, 1986, p. 139-141).

2. Inventário Documental e Bens Culturais
O conhecimento do objeto de estudo é fundamental para que se tenha uma
abordagem científica no tratamento das questões de conservação do patrimônio cultural edificado, e assim estabelecer parâmetros que balizem os limites considerados admissíveis às intervenções de restauração ou conservação preventiva[3]. Na área de patrimônio, uma das técnicas mais utilizadas para levantamento
é o inventário, que se caracteriza como uma operação permanente, dinâmica e
sistemática, visando o cadastro de manifestações humanas, em suas diferentes
criações espontâneas e formas, e de potencialidades naturais.
A constituição Federal defende a realização de inventários em seu artigo 216,
parágrafo primeiro, afirmando 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

A análise da herança de gerações passadas para nosso presente e futuro, tem

de acautelamento e preservação”. A Unesco, consciente das ameaças surgidas

sido alterada; passando de motivos simplesmente pragmáticos e econômicos

com a sociedade industrial ao patrimônio da humanidade, aprovou na Convenção

para um aspecto que em síntese, apresenta caráter cultural. Neste sentido, Kühl

sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (PARIS, 1972) a real-

salienta que neste novo modelo de preservação devem-se levar em consideração

ização de inventários nacionais como base para a cooperação internacional na

os seguintes pontos: “(...) estéticos, históricos, memoriais e simbólicos dos bens.”

proteção do Patrimônio Mundial em perigo (Art. 11).

(KÜHL, 2011, p. 2).
A Declaração de Amsterdã[4] ressalta a importância da difusão de inventários como
Este artigo

[2]

relaciona a história, o senso de pertencimento e as memórias do

base para a conservação:

Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-SP) e a importância da realEntende-se por conservação preventiva o conjunto de medidas que devem ser tomadas
para prevenir o aparecimento de danos em uma edificação. “Assim como a medicina
preventiva, ela trabalha prevenindo os problemas e dentro do possível evitando que eles
aconteçam. Assim como a um paciente, você examina a edificação e administra vacina no
momento certo para evitar a enfermidade” (GRUPO TAREFA, 1999, pg. 16).
[3]

a sua destruição e assegura a tutela do patrimônio cultural. (...)” (OLIVEIRA, FERREIRA e
GALLO, 2017, p. 227).
Decorrente de um trabalho de finalização de graduação de Arquitetura e Urbanismo
apresentado à banca examinadora em junho de 2017 da Universidade Anhembi Morumbi,
São Paulo.
[2]
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Amsterdã: Conselho da Europa, 1975.
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Seria desejável que esses inventários fossem largamente difundidos,
notadamente entre autoridades regionais e locais, assim como entre os
responsáveis pelo planejamento físico-territorial e pelo plano urbano
como um todo, a fim de chamar sua atenção para as construções e
zonas dignas de serem protegidas. Tal inventário fornecerá uma base
realista para a conservação, no que diz respeito ao elemento qualitativo
fundamental para a gestão dos espaços (IPHAN, 1995, pg. 234).

BRASIL

Um cenário físico vivo e integrado, capaz de gerar uma imagem nítida.
Desempenha em si mesmo uma função social. Pode proporcionar a
matéria prima para os símbolos e recordações coletivos de comunicação
do grupo. Uma paisagem chamativa é o esqueleto que muitos povos
primitivos aproveitam para erigir seus mitos de importância social. As
recordações em comum da “pátria mãe” tem sido frequentemente os
primeiros pontos de contato entre os soldados durante uma guerra.
Uma imagem ambiental eficaz confere a seu possuidor uma forte
sensação de segurança afetiva. Pode este estabelecer uma relação
harmoniosa entre o expectador e o mundo exterior. Isto constitui o
extremo oposto do medo provocado pela desorientação; significa que
a doce sensação do lugar é mais forte quando o lugar não somente é
familiar como também característico. (tradução livre de Amanda Regina
Celli Lhobrigat).

Em virtude da evolução da interpretação e valorização de bens culturais apontada
acima, e em decorrência de que com esta nova postura se dissociou o simbolismo de um bem unicamente material e de identificação notável arquitetônica e/
ou artística para o reconhecimento de lugares e memórias de determinadas comunidades, surgiu a necessidade de criação de parâmetros de análise dos bens
culturais do UNASP-SP. Um destes parâmetros é o que denominamos Inventário
Documental, que de acordo com Ariano e Guimarães (2011, p. 1) é: “(...) o mapea-

Ressaltamos ainda que tais bens devam ser dotados de aspectos representativos

mento dos documentos. A partir dele, pode-se identificar bens culturais, avaliar

que os identifique e difira dos demais lugares da cidade. Para que isso ocorra,

sua historicidade e assim criar condições para que as referências culturais mais

conforme Oliveira, Ferreira e Gallo (2017, p. 215), tais espaços “(...) devem possuir

significativas sejam alvo de registro e de planos de salvaguarda”.

uma ‘vontade de memória’ e demonstrar na sua origem um propósito memori-

Bens culturais têm causado muita polêmica quanto à sua definição. Mas no caso
do UNASP-SP é clara a identificação de que além da materialidade de edifícios
ali presentes desde sua fundação em 1915[5], seu valor cultural encontra-se na
imaterialidade da história e do modo de vida de um grupo da sociedade brasileira
e até mundial (por oferecer estudo para alunos provenientes de diversas partes
do Brasil e do mundo), que é impressa em uma implantação que originalmente
pertencia a uma fazenda que deu origem à ocupação urbana da extremidade sul
da cidade de São Paulo – o bairro do Capão Redondo –, e hoje é um oásis na paisagem degradada desta periferia. Permitindo-nos vivenciar na prática o conceito de
ambiência bem descrito por Lynch (2000, p. 13):

alista que garanta sua identidade. O que os constitui é um jogo entre a memória
e a história[6], uma interação dos dois fatores que leva a uma sobredeterminação
recíproca.”.

3. Centro Universitário Adventista de São Paulo –
UNASP-SP
No âmbito desta discussão, podemos afirma que o UNASP-SP é um bem imóvel
representativo com alto valor simbólico constituindo um patrimônio cultural, tanto para a cidade de São Paulo quanto para o restante do Brasil e mundo por receberem cidadãos formados por esta instituição de ensino há mais de 103 anos.

[6] Conceitos não sinônimos, sendo concomitantemente descrição do que já ocorreu e não

Os quais em sua maioria não apresentam valor por seu estilo arquitetônico
característico.
[5]
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passível de repetições idênticas e sob mesmas circunstâncias. Ou seja, memória é o que foi
vivenciado, e a história é a lembrança intelectual de tal vivência.
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3.1 Um pouco de história
Fundado em 1915 por imigrantes teuto-americanos que vieram ao Brasil a fim
de trazer sua cultura e modo de vida incomum: sistema de ensino pautado em
princípios e valores sólidos, em primeira instância para formar teólogos aptos para
dirigir a comunidade adventista que de acordo com Centro White havia iniciado a
se estabelecer no sul do Brasil (inicialmente na cidade de Brusque – SC) em 1879,
com a distribuição de literatura religiosa e instituição de ensino[7]. A organização
religiosa adventista tem representação mundial (em mais de duzentos países), e
analogamente à Universidade de Harvard (fundada em 1636) norte-americana,
guarda em sua história o início de suas atividades vinculadas à formação de teólogos e como vemos em Altman (2012): “(...) [Harvard] Embora jamais estivesse formalmente ligada a alguma igreja, foi no início orientada pelo clero congressionalista e unitariano. Nos primórdios, a faculdade era orientada por muitos ministros
puritanos. (...)”; tal visão fez com que imigrantes norte-americanos adventistas do
sétimo dia adquirissem uma fazenda de cerca de oitenta alqueires constituída por
mata nativa, represas, pastos e terras de plantio motivados a proporcionar uma
vida saudável, em meio à natureza e ar puro, que de acordo com seus princípios é
fator imprescindível para o desenvolvimento adequado de formação profissional
e de caráter de um cidadão. Tal propriedade sofreu inúmeras desapropriações
por parte da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo (PMSP), de acordo com
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Hosokawa et al (2010), em sua maioria para construção de habitações de interesse social. Atualmente conta com aproximadamente 12 alqueires (300 mil metros
quadrados) de terreno, com 53 mil metros quadrados de área construída. Originalmente nasceu em sistema de internato separado por gênero, característica
esta que se mantém crescente até a atualidade. Um modelo de vida incomum
para uma cidade como São Paulo e que tem atraído novos alunos, nacionais e
internacionais, a cada ano para os diversos cursos (desde o berçário até o de
pós-graduação em diversas áreas do saber científico, o curso de teologia foi transferido na década de 90 – séc. XX – para o campus II no interior de São Paulo, na
cidade de Engenheiro Coelho). Conserva seu caráter confessional inicial, e em sua
história guarda um valor histórico-cultural intangível.
Dados de 2015, fornecidos pelo departamento de patrimônio da Instituição, apresentava um total de 5.052 alunos matriculados no campus São Paulo. E apesar
de originalmente ter contado com lavoura e apenas um edifício que apresentava
todo o programa arquitetônico necessário para o bom desenvolvimento de suas
atividades, de acordo com Lhobrigat (2017, p. 37): “(...) setor administrativo, quartos, refeitório, capela (...)”, hoje é um complexo com 53 mil metros quadrados de
área construída. Não há mais lugar para a lavoura, mas as áreas verdes estão em
muitas partes preservadas.
Outro aspecto importante a ser considerado no que se refere ao seu valor cultural
ligado à comunidade que o habita, é o fato de que pelo princípio da auto-sus-

[7] De acordo com Carnassale (2018), o galpão que armazenou tais literaturas permanece

construído e mantém sua originalidade. Ele acrescenta que a primeira igreja adventista que
se situa na cidade de Gaspar Alto (SC), de propriedade da mantenedora, ainda apresenta
seu assoalho original. O primeiro internato adventista brasileiro data de 1897, era um edifício
anexo da primeira igreja o qual foi transferido em 1903 para a cidade de Taquari (RS); neste
local o edifício original ainda existe. Porém tanto o barracão da cidade de Brusque quanto
o edifício da cidade de Taquari não pertencem mais à mantenedora, a qual está estudando
propostas para recuperar tais marcos históricos de sua trajetória como implantação da igreja
no Brasil e na América do Sul (visto ter sido o Brasil o quarto país sul americano a contar com
a evangelização desta denominação, a qual iniciou-se com a presença de um adventista e
hoje apresenta a maior população adventista do mundo).
2136

tentabilidade advindo da filosofia desta Instituição de ensino, na qual os alunos
contribuem com parte de seu tempo de trabalho para custear uma porcentagem
ou integralmente seus estudos[8], portanto a ligação dos usuários com os bens
edificados seja ainda maior. Não encontramos registros no arquivo do UNASP-SP
de arquitetos e/ou engenheiros responsáveis por projeto da maioria das edificações (com exceção do templo que data da década de 1970), o que conota que
[8] Isso nos anos mais iniciais da Instituição, atualmente por questões legislativas do Estado

só é permitido custear com o trabalho até uma porcentagem da mensalidade, para que não
se demande muito tempo ao serviço em detrimento dos estudos.
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as construções foram realizadas baseadas na experiência de cada colaborador e/

(descrição arquitetônica/identificação gráfica), observações para grau de caracter-

ou aluno.

ização e estado de conservação, breve histórico, foto da fachada ao invés de foto
do complexo, documentação fotográfica, e desenhos técnicos (quando encontra-

Com um cenário de baixa conservação do antigo e risco eminente de total descar-

dos caso a caso). Como base para o desenvolvimento destas fichas, tomamos os

acterização com consequente perdas de memória desta comunidade, compreen-

levantamentos oficiais do Rio de Janeiro, Uberlândia e Bahia. A seguir temos a

demos a motivação de um ex-aluno desta Instituição solicitar junto ao CONPRESP

estrutura do Inventário desenvolvido:

(Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) o tombamento da mesma. Visando proteger as edificações que ainda guardam ricos aspectos de sua originalidade e contam a história
da evolução deste grupo social, das constantes transformações e renovações
da sociedade contemporânea. Processo de tombamento este de número: 20120.280.608-9, que motivou-nos a realizar este estudo. Para o qual foi indispensável
o desenvolvimento de um caderno de inventário documental com fichas próprias,
as quais atendessem as especificidades deste complexo arquitetônico cultural.

4. Fichas de Inventário
Para suprir a necessidade de explanação e caracterização individual dos bens indicados a tombamento, bem como uma maneira de contribuir para sua melhor
preservação desenvolveu-se um inventário dos bens materiais do UNASP-SP. Tendo como objetivo delinear as principais características tipológicas e estilísticas do
bem em estudo, além de mapear o seu estado de conservação e preservação.
O inventário estruturou dois modelos de fichas. O primeiro deles, tipo I, foi o aplicado para o complexo arquitetônico total da Instituição. A qual é mais abrangen-

Figura 01 – Ficha de Inventário – tipo I: caracterização em geral do complexo arquitetônico.

te e contêm menor quantidade de itens que a ficha do tipo II. Sendo composta

Fonte: LHOBRIGAT, 2017.

pelas seguintes variáveis: denominação, localização, município, data de início da
implantação, proteção existente/proposta, perigos potenciais, caracterização do
entorno, situação e ambiência, mapa de localização, foto do complexo, fontes de
pesquisa, e ficha técnica. Já a ficha de tipo II foi desenvolvida para a identificação e
caracterização de cada bem considerado como patrimônio cultural. Apresenta todos os itens da ficha I, sendo acrescidos os seguintes pontos: estilo arquitetônico
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Já a categoria de grau de alteração a subdividimos em três aspectos: preservado
totalmente (quando o bem se encontra preservado, tanto interna quanto externamente, em todos os elementos volumétricos e estéticos em comparação com
registros fotográficos antigos e/ou tendo por base registros de desenho técnico,
ou ainda entrevistas orais a antigos e atuais usuários do UNASP-SP); preservado parcialmente (quando o bem foi descaracterizado interna ou externamente
de seus aspectos originais registrados pictoricamente, em memória dos usuários
deste complexo arquitetônico, ou ainda por desenhos técnicos do arquivo do UNASP-SP); e descaracterizado (classificação empregada quando o bem se encontra
completamente divergente de seus aspectos estéticos e volumétricos originais,
tanto interna quanto externamente em comparação com os registros já mencionados nas duas subcategorias anteriores). Para indicação de entrevistas realizadas com usuários do UNASP-SP utilizamos apenas as iniciais de seus nomes e o
ano em que se deram tais entrevistas. Tomamos por base as informações apresentadas neste inventário e demais desenvolvidas ao longo da monografia teórica
para elaboração do Plano Estratégico para esta instituição de ensino.
Apresentamos ainda, para alguns bens, itens como Perigos Potenciais (sendo conFigura 02 – Ficha de Inventário – tipo II: caracterização individual de cada edifício.
Fonte: LHOBRIGAT, 2017.

O critério de preenchimento das fichas foi baseado na classificação de aspectos
relativos a duas categorias, sendo elas: estado de conservação e grau de alteração.
As quais foram subdivididas da seguinte forma: estado de conservação - excelente
(quando o bem se encontra em perfeito estado físico do ponto de vista de desempenho de seus materiais, conforto e estética); bom (quando o bem se encontra em
estado físico conservado, mas não apresentando plenitude no desempenho de
seus materiais, conforto e estética); regular (referindo-nos ao estado parcialmente
deteriorado do bem em relação a seus materiais, conforto e estética); e ruim (considerando que o bem não está bem conservado em relação à seus materiais, conforto e estética prejudicados pela ação do tempo e falta de conservação humana
do bem em questão).
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siderados aspectos arquitetônicos e urbanísticos para esta descrição) e Situação
e Ambiência (neste item procuramos demonstrar em palavras aspectos que o «lugar UNASP-SP» permite cada usuário vivenciar e sentir em função de sua forma
de implantação e/ou arquitetura). No caso do presente trabalho de pesquisa com
objeto de estudo o UNASP-SP, compôs-se um Caderno de Inventário com total
de 12 fichas. A primeira delas refere-se ao complexo arquitetônico UNASP-SP em
linhas gerais; as fichas 2 a 10 são referentes a bens inerentes ao perímetro indicado para tombamento pela equipe de arquitetura Ditolvo (2016)[9]; e as fichas 11
e 12 são de bens que não foram indicados para tombamento por tal equipe de
arquitetura, mas que as presentes pesquisadoras acharam por bem realizar a indicação dos mesmos, aspecto este que serviu de base para algumas das diretrizes
Equipe contratada em 2016 pelo UNASP-SP para desenvolver relatório de respalde ao
processo de tombamento deste complexo arquitetônico que consta em andamento junto a
CONPRESP.
[9]
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do Plano Estratégico que foi desenvolvido em segunda etapa deste trabalho de

ilidade dos bens históricos; Proporcionar deslocamentos saudáveis; Criar locais de

pesquisa.

breves encontros e pequena permanência; Gerar segurança e acessibilidade aos

4.1 Desdobramentos do Inventário

usuários.” (LHOBRIGAT, 2017, p. 2).
Por fim criamos um protótipo de folder para o edifício em que houve menos mod-

Este Inventário academicamente foi base para o desenvolvimento de produtos

ificações no decorrer dos anos. O intuito é que ele seja desenvolvido para cada

de Educação Patrimonial elaborados como produto final do trabalho de gradu-

bem pela própria Instituição para propagar sua Educação Patrimonial. Em sua

ação de Arquitetura e Urbanismo em questão. Realizamos um roteiro de visitação

capa contém a foto que melhor caracteriza o bem em questão com sua respectiva

histórico, o qual é um resumo das fichas de inventário e visa nortear as visitas

identificação, contendo em seu interior um breve histórico, plantas e corte simpli-

guiadas que ocorrem periodicamente na Instituição, seja por alunos de escolas da

ficados e resumo do relatório fotográfico.

mesma mantenedora para apresentação da Instituição ou por cidadãos em geral
da cidade de São Paulo[10].

Profissionalmente este caderno de Inventário bem como o caderno de TFG foi

O segundo produto desenvolvido foi uma cartilha com orientações e diretrizes

e conselheiros em visita à Instituição, para melhor nortear e embasar a decisão

para melhoramento dos “espaços públicos” do UNASP-SP em especial a acessibil-

final do tombamento. A finalização do processo de tombamento ainda não se deu,

idade dos passeios que para receber melhor seus usuários foram propostos dois

mas já vimos aplicação prática da documentação inventarial sendo tomada como

tipos de calçada (das com presença de leito carroçável e das internas ao conjunto

material de apoio a um órgão Estatal. Bem como, está nas mãos dos administra-

de edificações e que estão mais distantes do leito carroçável). Projetamos também

dores desta Instituição adotar as medidas para preservação e conservação das

mobiliários urbanos adequados à realidade atual do UNASP-SP cuidando para que

memórias e identidades deste Bem Cultural.

sejam rapidamente identificáveis como artefatos novos e contemporâneos evitando o falso histórico, dentre eles são: bancos e assentos fixos, abrigos em pontos

entregue no mês de abril de 2018 ao CONPRESP, por solicitação de seus técnicos

5. Considerações finais

de embarque e desembarque e bebedouros. Encontramos no mercado com linguagem semelhante à alcançada em projeto as lixeiras e postes de iluminação

Apresentou-se neste artigo a importância da elaboração de Documentação Patri-

pública. Foram previstos ainda nesta cartilha os tipos de rebaixamento de calça-

monial por Inventário para a preservação e conservação da memória e identidade

das a serem adotados, faixas elevadas de travessia, instalação adequada de pisos

de um bem cultural. Partimos da caracterização patrimonial epistemologicamente

táteis direcionais e de alerta. Os principais objetivos destas medidas pontuados na

bem como da caracterização e notas de importância dessa ferramenta documen-

cartilha, supra cima citada denominada como ‘VALORIZAÇÃO DOS BENS HISTÓRI-

tal de acordo com as organizações mundiais de preservação, passando em se-

COS PELA ACESSIBILIDADE’, são: “Valorizar a escala do pedestre; Aumentar a visib-

quência aos conceitos de memória, pertencimento e ambiência. Aspectos estes
demonstrados na prática pelo estudo do histórico do Bem Cultural que tomamos

Em agosto de 2016 o UNASP-SP compôs o rol de bens culturais da Jornada do
Patrimônio da cidade de São Paulo promovida pelo CONPRESP, com visitações agendadas.
Fato este que pode ser efetivado anualmente após o parecer final deste departamento pelo
tombamento.
[10]
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O objetivo principal foi demonstrar que o Inventário é um instrumento imparcial
e eficaz na análise de um bem cultural, por meio do qual é possível catalogar os
aspectos memoráveis de um patrimônio a ser conservado. Evitando assim que
o tempo apague as heranças deixadas a nós pelo passado, para chegarmos ao
futuro menos fragmentados e possuidores de uma identidade que nos caracterize como um povo que compreendeu a importância da conservação de sua
memória. O que se não compreendermos, como pontuado por Gallo (2015), tem
desencadeado o esvair da congruência perceptiva da realidade que nos rodeia.
Visto que o frenesi da era que busca insaciavelmente a velocidade do progresso,
trás rupturas à memória particular ou comunitária gerando uma distância entre a
pessoa do que é o primordial, o transcorrido e a recordação.
Por fim, demonstramos analiticamente a composição autoral das fichas deste inventário. As quais foram desenvolvidas de acordo com as especificidades da Instituição acima retratada. Mas que pode servir de base para a Documentação Patrimonial de outros bens que guardem em si especificidades semelhantes às deste
estudo de caso. Tendo sido expostos os desdobramentos acadêmicos e profissionais, até o presente momento, da aplicação deste registro.
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RESUMO
Tendo em vista as discussões sobre os desafios da preservação da Arquitetura
Moderna, principalmente quanto às produções regionais que compõem a formação
do modernismo no Brasil, este artigo propõe um estudo comparativo entre dos
casos do Brasília Palace Hotel, localizado na cidade de Brasília/DF e de autoria do
arquiteto Oscar Niemeyer, e do Hotel Internacional Reis Magos, localizado na cidade
de Natal/RN e de autoria do arquiteto Waldecy Fernandes Pinto. A escolha dessas
duas edificações não se deu apenas por serem exemplares da Arquitetura Moderna,
mas também por possuírem os mesmos uso e função, além de terem provocado
diversas transformações econômicas e sociais nas cidades em que foram construídas.
A histórias de ambas apresentam muitas semelhanças, porém, até o presente
momento, destinos diversos, pois o Brasília Palace Hotel foi restaurado e encontrase em funcionamento, enquanto o Hotel Internacional Reis Magos encontra-se em
estado de abandono e tem seu futuro incerto. Sendo assim, a leitura dos desafios
para a preservação dessas edificações se apoia na abordagem de Fernando Diniz
(2011) que no seu texto Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna,
faz uma revisão de literatura sobre os principais desafios com relação a conservação
da Arquitetura Moderna, os quais são: funcionalidade, materiais, sistemas infra
estruturais, falta de manutenção, conservação de conjuntos habitacionais, pátina,
reconhecimento e tombamento. A partir disso, a análise pretende identificar
quais desses desafios se enquadram nos casos do Brasília Palace Hotel e do Hotel
Internacional Reis Magos, de maneira a compreender como eles foram e poderão ser
superados, respectivamente em cada um dos casos.
Palavras-chave: Preservação; Arquitetura Moderna; Brasília Palace Hotel; Hotel
Internacional Reis Magos.

andrezacruzas@gmail.com
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1. Introdução
Tendo em vista as discussões sobre os desafios da preservação da Arquitetura
Moderna, principalmente quanto às produções regionais que compõem a formação do modernismo no Brasil, este artigo propõe um estudo comparativo entre
dos casos do Brasília Palace Hotel, localizado na cidade de Brasília/DF e de autoria
do arquiteto Oscar Niemeyer, e do Hotel Internacional Reis Magos, localizado na
cidade de Natal/RN e de autoria do arquiteto Waldecy Fernandes Pinto. A escolha
dessas duas edificações não se deu apenas por serem exemplares da Arquitetura
Moderna, mas também por possuírem os mesmos uso e função, além de terem
provocado diversas transformações econômicas e sociais nas cidades em que
foram construídas.
Dessa forma, ao longo do artigo, primeiramente são apresentados quais são os
principais desafios enfrentados na conservação da arquitetura moderna e que servirão para leitura das obras escolhidas. Em seguida, um breve histórico do Brasília
Palace Hotel, análise dos desafios e soluções encontrados na obra de restauro de
edificação, um breve histórico do Hotel Internacional Reis Magos, e análise dos desafios que deverão ser enfrentados em uma possível ação de conservação do edifício. Por fim, nas considerações finais temos um comparativo entre os dois casos.

2. Os desafios para a conservação da arquitetura
moderna
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safios dizem respeito a funcionalidade, materiais, sistemas infra estruturais, falta
de manutenção, conservação de conjuntos habitacionais, pátina, reconhecimento
e tombamento.
A funcionalidade como desafio para a conservação da Arquitetura Moderna está
relacionado com o fato de que as edificações modernas respeitam a função na
definição dos espaços, e com o passar dos anos e o surgimentos de novos usos
essas entram em obsolescência funcional, ou seja, “a funcionalidade de muitos
arranjos espaciais modernos podem tornar mais difícil a inserção de novos usos”
(MOREIRA, 2010, p.161). Essa inserção de novos usos é muito importante para
manter a edificação viva e útil, mas exigem transformações que não devem ser
encaradas como simples reformas ou modernização, devem fazer parte de ações
para a conservação. Até mesmo as edificações que mantém o uso, ao longo do
tempo, passam por transformações. A obsolescência desses edifícios também podem ser causadas por requisitos exigidos pela legislação atual como normas de
incêndio, acessibilidade, dentre outras que requerem intervenções que comprometem a autenticidade dos mesmos.
Outro desafio está relacionado com os materiais construtivos empregados na edificação moderna que criam algumas dificuldades para a sua conservação. O uso
de métodos e materiais construtivos tradicionais de novas maneiras ou em combinação com novos materiais, foi muito difundido mas gerou ao longo do tempo
problemas de incompatibilidade construtiva, adaptação ao clima, dentre outros.
Um segundo problema é a falta de entendimento quanto ao desempenho dos
materiais ao longo do tempo, principalmente do concreto. Segundo MacDonald

A conservação da Arquitetura Moderna não é diferente da conservação de obras

(2003, p.6, apud MOREIRA, 2010, p.164), gerou-se um falso entendimento de que

de estilos arquitetônicos de um passado mais distante como o colonial ou ecléti-

o concreto seria um material durável, eterno, que não precisaria de manutenção.

co, mas apresenta algumas particularidades que representam desafios e devem

O concreto é um material que quando exposto à umidade, é poroso ou apresenta

ser considerados para a sua conservação. No artigo Os desafios postos pela con-

trincas e fissuras passa por diversas reações químicas que o danificam e compro-

servação da arquitetura moderna, Fernando Diniz (2010) oferece uma revisão de

metem a sua estrutura. Nas edificações modernas utilizou-se muito do concreto

literatura sobre esses principais desafios em relação a conservação da Arquitetura

aparente (exposto) o que contribui mais ainda para esse processo de degradação.

Moderna, baseado nos estudos de Susan MacDonald e Theodore Prudon. Os de-
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Um terceiro problema relacionado aos materiais são as falhas de construção, que

Outro fator que contribui negativamente para a conservação dos edifícios mod-

dentre as várias causas estão a mão de obra desqualificada, as restrições no orça-

ernos é a de que estes não precisam de manutenção. Tinha-se a concepção de

mento das obras, e mais uma vez, o pouco conhecimento sobre o comportamento

que os materiais e as técnicas utilizadas para a sua construção não necessitariam

e o envelhecimento dos materiais (MOREIRA, 2010, p.168). Um quarto problema

de manutenção pois seriam extremamente duradouros. Com o passar dos anos

são os que foram gerados pela maneira como os edifícios foram detalhados, que

viu-se que isso não é verdade, e que a manutenção preventiva dessas e outras

em detrimento da inovação que procurava expressar a novidade desta arquite-

edificações é uma das maneiras mais eficazes de promover a sua conservação.

tura resultou em falhas técnicas, causando problemas de conservação. Segundo

Por outro lado, associam a pátina, que para a teoria da conservação é sinal da

Moreira, essas falhas “são parte do risco de se propor algo novo e também pos-

passagem do tempo e da antiguidade da edificação, a falta de manutenção das

suem um valor histórico por si próprios, como registro dos percalços da história

edificações modernas, sendo entendida como sujeira ou degradação e não como

da construção” (2010, p.170).

sinal de envelhecimento natural do edifício. “A não aceitação da pátina levou muitas vezes à troca de materiais de revestimento em vez de sua recuperação e ma-

Outra dificuldade pertinente aos materiais construtivos são o uso de materiais

nutenção, afetando assim a autenticidade do edifício” (MOREIRA, 2010, p. 173).

fabricados em série, como pastilhas cerâmicas e azulejos, que tiveram a sua produção interrompida e não são encontradas no mercado, o que impede a sua

Muitos conjuntos habitacionais foram construídos seguindo os preceitos modern-

substituição. Também houve o uso de materiais que não eram conhecidos como

istas, e estes além de apresentarem todas as dificuldades já citadas, comum a

prejudiciais à saúde, como o cimento amianto. Com a descoberta de que em sua

todos os exemplares desta arquitetura, possuem uma particularidade porque não

composição existem substâncias prejudiciais à saúde, esses materiais tiveram

acompanharam as transformações sociais, como o envelhecimento, o enriqueci-

que ser substituídos nas edificações, comprometendo sua autenticidade. Esses e

mento ou o empobrecimento de sua população-alvo, o que gerou inúmeros pro-

outros casos chamam a atenção para a necessidade de se ampliar o conceito de

blemas de conservação. Essas comunidades geralmente não possuem uma per-

autenticidade, tendo em vista que a essência da arquitetura não está apenas nos

cepção dos valores desses edifícios e espaços públicos, o que dificulta mais ainda

materiais mas também no espaço e intenção projetual.

a conservação.

Os sistemas infra estruturais como aquecimento, resfriamento, água, eletricidade

Por fim, o último desafio diz respeito ao reconhecimento e tombamento dos ed-

e redes de comunicação, representam desafios para a conservação da Arquitetura

ifícios modernos. Para que haja reconhecimento dos bens como patrimônio é pre-

Moderna pois necessitam ser substituídos para que a edificação continue a ser

ciso que os diversos atores sociais atribuam valores a esses bens. Nem todos os

utilizada. Esses sistemas possuem uma vida útil menor do que a dos edifícios e

monumentos históricos são portadores de valores para todas as categorias soci-

precisam ser trocados por inteiro pelo menos uma vez, o que provoca a alteração

ais, os monumentos podem ter conjuntos de valores para diferentes indivíduos ou

significativa das características do mesmo. Vale salientar que “os sistemas antigos

grupos. Esse reconhecimento vem, principalmente, das esferas institucionais, mas

representam um testemunho importante de nossa forma de morar no passado e

deve haver uma participação da comunidade local e/ou nacional, seja na definição

não devem ser descartados, mas, sempre que possível, preservados ao lado dos

do que se considera patrimônio cultural, seja na elaboração e implementação das

novos” (MOREIRA, 2010, p.171).

políticas de preservação do mesmo.
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O tombamento vem após esse reconhecimento, mas no caso da Arquitetura Moderna a utilização desse instrumento em muitos casos ocorre para garantir a salvaguarda do bem quando ele está ameaçado. A comunidade, como já foi dito,
tem dificuldade em reconhecer está arquitetura como bem patrimonial, principalmente por esta ser uma arquitetura recente e muito próxima, sem distanciamento
no tempo, sem rebuscamento e que faz com que esta não seja tratada como um
arquitetura rara e especial digna de ações de conservação.

3. Brasília Palace Hotel
O Brasília Palace Hotel, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, teve sua obra
iniciada em setembro de 1957, sendo o primeiro hotel e a segunda obra aberta de
Brasília. Também se destacou por ser a primeira obra construída com ligas metálicas nacionais em Brasília e o primeiro hotel do Brasil a ter um sistema de ar-condicionado. Localizado as margens do Lago Paranoá, teve sua inauguração no dia 30
de junho 1958, logo após a inauguração do Palácio da Alvorada, que também foi
projetado pelo mesmo arquiteto. Sua construção na época teve como função abrigar as pessoas que viriam trabalhar na construção de Brasília, como arquitetos,
engenheiros técnicos e para hospedar as comitivas nacionais e internacionais que
iriam visitar as obras da nova capital.
A edificação foi projetada de acordo com os conceitos do movimento modernista,
com volumes puros, um grande bloco horizontal modulado sobre pilotis (Figura
1), com planta e fachada livres. Constituído por um volume com três pavimentos
e um volume de serviços anexos semienterrado, complementado por uma marquise térrea de planta ameboide, onde ficava o salão, com vedação sinuosa em
vidro que provocava um contraste entre as formas curvas e ortogonais da edificação, o bar, os sanitários e os equipamentos de apoio à piscina.

Figura 1- Brasília Palace Hotel em construção.
Fonte: http://lmaisarq.blogspot.com.br/2013/07/restauracao-brasilia-palace-hotel.html

Além disso, o programa era constituído por 135 quartos, sendo 45 por pavimento
tipo, recepção que ficava no pavimento semienterrado e saguão no pavimento
térreo, onde funcionavam um restaurante e uma boate, com a laje em T, decorado com escultura, pinturas e um mural de azulejos do artista Athos Bulcão, que
foi intitulado de Positivo e Negativo, o qual revela dois tipos de azulejos com o
mesmo traço e cores opostas em azul e branco. As fachadas eram em cobogós e
vidro para o sol poente e grandes esquadrias de vidro para o nascente, criando
interação entre o interior e o exterior da edificação.
O hotel foi símbolo do glamour, do “savoir vivre” e da modernidade que marcaram a nova capital do país, sendo ponto de encontro da elite e do poder, com a
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realização de bailes, banquetes, missas e reuniões. Foi palco do primeiro concur-

histórico e arquitetônico, que foi construído ao mesmo tempo em que o Palácio

so para escolher a Miss Brasília, em 1959, além de receber festas de Carnaval e

da Alvorada e a Igrejinha de Fátima.

Réveillon na boate Golden Room. Em dezembro de 1959, Tom Jobim e Vinícius
de Moraes tocaram pela primeira vez a música “Água de Beber”, no bar do hotel.

No ano de 1997 o Governo do Distrito Federal recuperou o direito de licitar o

Antes da inauguração do Iate Clube de Brasília – que foi fundado no restaurante

Brasília Palace Hotel, e em março, o então governador Cristovam Buarque assi-

do hotel em 5 de abril de 1960 –, era o local onde os primeiros moradores aprove-

nou o edital de concessão de uso e recuperação do primeiro hotel de Brasília,

itavam a piscina.

cujas obras seriam supervisionadas pelo Departamento de Patrimônio Histórico
e Artístico.

“Possui caráter simbólico e histórico para a cidade, representando um
marco na vida cultural e social nos anos 60 e 70. Seu valor abrange o
testemunho histórico e arquitetônico, além da grande contribuição na
conservação da identidade da cidade.” (AMORIM, 2007, p. 115).
No dia 5 de agosto de 1978 o hotel foi acometido por um incêndio provocado por
um curto circuito em uma máquina de café expresso, que estava em uma sala de
reuniões no terceiro andar. O fogo se alastrou devido às cortinas, carpetes e paviflex, deixando o hotel completamente destruído e sua estrutura comprometida.
O hotel estava lotado, pois havia um evento da Embrapa, felizmente não houve
feridos, mas o Brasília Palace Hotel teve suas portas fechadas.
A empresa responsável pela administração prometeu reabilitar o Brasília Palace
em 180 dias, mas o seguro não cobriu os prejuízos. Nove anos foram gastos numa
luta judicial entre a arrendatária – Prudência de Grandes Hotéis – e a proprietária
Terracap. O hotel caiu no abandono e na deterioração, deixando de ser o centro político-social da capital para se tornar um emaranhado processo na justiça.
Durante esse tempo o Brasília Palace foi saqueado e destruído, canos foram roubados, virou abrigo para mendigos e teve os painéis originais de Athos Bulcão

3..1 Os sucessos na conservação do Brasília Palace
Hotel
A única candidatura a se apresentar à Terracap atendendo às exigências do edital,
o Grupo PaulOOctavio foi o vencedor. Representado na licitação pelo consórcio
formado por suas empresas Manhattan Hotéis e Turismo e Principal Construção
Ltda., o Grupo PaulOOctavio, que tem suas raízes institucionais e empresariais
fincadas em Brasília, se dispôs a recuperar o hotel como era originalmente, ressalvando apenas algumas adaptações que visavam a sua modernização, como o
sistema de ar condicionado e escadas de incêndio.
O passo seguinte foi a contratação do escritório do autor da obra, o arquiteto Oscar Niemeyer para a elaboração dos projetos de restauração. A regra principal era
que nada poderia ser perdido, interpretado de forma indevida ou desconsiderado
pela equipe de engenharia. Era preciso resgatar cada detalhe na sua totalidade. As
necessárias intervenções e mudanças no edifício deveriam manter a tipologia dos
prédios originais e ser acompanhadas por profissionais da área de restauração e

pichados, arrancados e quebrados.

preservação de bens culturais. Na sequência dos ajustes feitos no projeto de ar-

Em 1991, os artistas de Brasília organizaram uma manifestação. Protestaram con-

organizações PaulOOctavio arcaram com todos os recursos aplicados na restau-

tra o descaso. Foram ao Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico e à Sec-

ração do Brasília Palace Hotel, sem qualquer aplicação de recursos públicos.

quitetura, foram iniciados os trabalhos de recuperação da estrutura metálica. As

retaria de Cultura pedir o restauro e a conservação do primeiro hotel da capital.
O objetivo era reunir elementos para o tombamento do edifício de grande valor
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A funcionalidade foi o primeiro desafio a ser superado, já que o Brasília Palace Hotel deveria ter o mesmo uso original, ou seja, hotel de turismo. Como o programa
de um hotel de turismo construído em 1957 não mais se aplicava, a recuperação
exigiria adaptações para incluí-lo no padrão de hotel de turismo contemporâneo.
Segundo Moreira, “Mesmo quando um edifício mantém seu uso, a forma de levar
esses usos a efeito pode sofrer grandes transformações” (2010, p.160), então para
atender as exigências do Corpo de Bombeiros, com relação às normas de incêndio, foram adicionas ao volume horizontal da edificação dois volumes verticais em
concreto aparente que abrigam as escadas e saídas de emergência.
O segundo desafio a ser superado foi com relação aos materiais. Além do incêndio sofrido, que gerou muitas perdas, a edificação estava abandonada há mais
de 20 anos, com sua estrutura comprometida e em processo de degradação. Os
cobogós da fachada, que apresentavam lacunas, foram substituídos por brises
metálicos na cor azul, protegendo as grandes esquadrias de vidro do sol poente.
Os pilares metálicos, que ao longo dos anos apresentavam corrosões, foram
revestidos em concreto. O painel e mural de Athos Bulcão foram restaurados, bem
como as áreas comuns do hotel.
A substituição dos cobogós pelos brises metálicos permite um diálogo da edifi-

Figura 2- Brasília Palace Hotel após restauro.

cação com outras obras modernas presentes em Brasília, como os prédios anexos

Fonte:https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303322-d1459419-i143733801-

dos ministérios localizados ao longo do eixo monumental. Bem como os volumes

Brasilia_Palace_Hotel-Brasilia_Federal_District.html

de circulação vertical que foram adicionados, e que se apresentam em continuidade com a obra, não só pela escolha do concreto aparente, mas também pela
sua forma, que não interfere na leitura da edificação como um todo (Figura 2).
Pode-se dizer que essas intervenções de conservação, apesar de reestabelecerem
o uso e função da edificação, comprometeram a sua autenticidade, desafiando
os preceitos da teoria da conservação. Mas escolhas tiveram ser feitas para a manutenção e melhorias das condições de uso do edifício.

Para a superação do desafio com relação ao sistemas infra estruturais, em uma
edificação com mais de 50 anos, foi necessário a substituição do sistema de ar
condicionado que além de estar obsoleto, também estava em desuso, assim como
os sistemas de água, telecomunicações e eletricidade. Os desafios que dizem respeito a falta de manutenção, foram consequência do abandono da edificação,
mas que foram superados com o seu restauro, e atualmente por ter tido o seu
uso retomado recebe manutenção constante para acolhimento de hospedes. Por
esse motivo também não se identifica a pátina na edificação. Nos edifícios modernos a pátina não é sinal de envelhecimento natural do edifício, e sim sujeira ou
degradação (MOREIRA, 2010, p. 173). Os desafios relativos aos conjuntos habita-
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cionais e espaço público não se aplicam ao caso do Brasília Palace Hotel, já que

prolongadas as conexões entre a cidade e o aeroporto de Parnamirim, implan-

este não faz parte dessa tipologia.

tadas sistema de iluminação, calçamento, galerias e delegacias no entorno, bem
como de comércio, bares e restaurantes.

A mobilização por parte dos artistas de Brasília, que foram ao Departamento de
Patrimônio Histórico e Artístico e à Secretaria de Cultura pedir o seu restauro e a

Localizado na Praia do Meio, e com uma área aproximada de 3.500 m², o projeto

conservação, ajudaram a superar o desafio relativo ao reconhecimento do hotel

original do Hotel Internacional Reis Magos contava com 63 apartamentos, 01 suíte

como bem patrimonial, obtendo o resultado positivo anos depois com a recuper-

presidencial, recepção, salões nobres, elevadores, parque aquático, sauna, play-

ação do mesmo. Mas o desafio de tombamento ainda não foi superado, tendo em

ground, restaurante, estacionamento com aproximadamente 50 vagas, a boate

vista que o hotel não consta na lista de bens tombados pelo IPHAN.

Royal Salute, salão de beleza, área de lazer, lojas de artesanato, serviço médico,
saguão sob pilotis para embarque e desembarque. O programa foi distribuído em

Após 28 anos de abandono, completamente restaurado e modernizado de acordo

um volume principal de traçado levemente sinuoso sobre pilotis com 5 pavimen-

com as exigências da legislação atual e adequado ao mais alto padrão em ho-

tos tipo e interceptado por dois volumes menores: um prisma retangular com dois

telaria, o Brasília Palace Hotel foi reinaugurado em 2006 e hoje oferece 151 apar-

pavimentos (onde funcionava a boate e o restaurante) e outro correspondente as

tamentos Standards, 3 suítes e 1 suíte Oscar (homenageando Oscar Niemeyer)

circulações verticais (Figura 3). Sua estrutura foi executada em concreto armado.

onde a atmosfera do passado convive com as mais modernas tecnologias do ramo

A fachada posterior apresentava panos de cobogós, elemento tradicional do mod-

hoteleiro.

ernismo brasileiro, e a fachada frontal possuía grandes esquadrias de vidro.

4. Hotel Internacional Reis Magos
O projeto de um hotel de luxo foi encomendado no ano de 1962 ao Escritório
Técnico de Arquitetura e Urbanismo (ETAU) com sede em Pernambuco, pelo então
governador do estado, Aluísio Alves. O Hotel Internacional Reis Magos foi então
projetado pelos arquitetos Waldecy Fernandes Pinto, Antônio Didier e Renato Torres, construído pelo Governo Estadual com recursos federais e inaugurado em 7
de setembro de 1965, tornando-se um marco urbano e turístico para a cidade de
Natal.
A sua construção fez parte de uma política desenvolvimentista do Governo do
Estado para incentivo e consolidação do setor turístico da cidade. Segundo Trigueiro, “a presença de um hotel “moderno” intensificou o afluxo à faixa litorânea, o
que nos leva a afirmar a importância do empreendimento como estruturador das
transformações urbanas.” (2014, p.7) Além disso, com a construção do hotel foram
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de Hotéis, uma empresa subsidiária à Varig, arrendou o hotel e o administrou por
15 anos, até a sua desativação.
As primeiras notícias sobre a retomada do hotel começaram a surgir no ano de
2006, de forma muito discreta e indicavam a sua restauração. No final de 2013, foi
divulgada a possibilidade de demolição total da edificação pelo grupo proprietário,
para a construção de um novo centro hoteleiro e comercial no local, e o Ministério
Público Estadual (MPRN) começou a agir na tentativa de impedir que o hotel fosse
demolido. Essa proposta de demolição era apoiada pelo então Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Natal (SETUR/PMN),
Fernando Bezerril, que apontava para um novo projeto – de um centro empresarial com grandes fachadas envidraçadas – sobre os escombros do antigo.
Em paralelo a isso, o Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da Cidadania (IAPHACC) solicitou no dia 04 de novembro de 2013 o pedido
de tombamento, em caráter de urgência, para todas as esferas de proteção patrimonial: municipal (Fundação Capitania das Artes – FUNCARTE); estadual (Fundação
Figura 3- Hotel Internacional Reis Magos.

José Augusto – FJA); e federal (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Fonte:

– IPHAN-RN).

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/14.176/5469

Quanto as “artes integradas” tínhamos Francisco Brennand, Maria de Jesus Costa e
Newton Navarro, que foram responsáveis respectivamente pelo painel da fachada
central, pela estátua dos três Reis Magos e por 60 desenhos em pastel e nanquim
que decoravam os quartos. Gilda Pina, foi a responsável pelo projeto paisagístico e
Janete Costa, pelo projeto de decoração. Uma curiosidade é que o trecho da praia
em frente ao hotel é chamado até hoje de Praia dos Artistas, porque recebia diversos artistas e personalidades nacionais e até internacionais, que se hospedavam
no hotel e utilizavam esse trecho da praia. (MAIA, 2017, p.7)
O hotel foi administrado inicialmente pela Empresa de Promoções Turísticas do
Rio Grande do Norte (EMPROTURN), mas em 1977 foi vendido ao atual proprietário, o Grupo Hotéis Pernambuco (GHP). No ano de 1980, a Companhia Tropical
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Houve a emissão de uma Ação Cautelar, por parte do MPRN, solicitando que o
Município de Natal não emitisse nenhuma licença ou autorização para demolição
do HIRM e, em adendo, que o grupo Hotéis Pernambuco S.A. se abstivesse de
qualquer ação de dilapidação do imóvel, enquanto não se julgasse o mérito da
ação – que indicava a necessidade de tombamento à luz do alegado valor histórico
e cultural do imóvel para a cidade de Natal.
Em janeiro de 2014 grupos de professores dos Departamentos de História (DHIS)
e de Arquitetura (DARQ) da UFRN produziram cartas abertas indicando, em linhas
gerais, a importância do HIRM. Em fevereiro de 2014, a Fundação José Augusto
deferiu o tombamento em caráter provisório do Hotel Reis Magos, e que ainda
está em vigor.
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Em março do mesmo ano, foi entregue ao MPRN um estudo desenvolvido por sete

Em maio de 2017, o IPHAN desistiu da ação judicial que impedia a demolição da

pesquisadores do Departamento de Arquitetura da UFRN acerca da importância

edificação do HIRM, devido a um parecer do Ministério Público Federal (MPF) que

histórica, simbólica e arquitetônica do Hotel Reis Magos. Na época, também foi

aponta que o imóvel não apresenta valor histórico, artístico ou arquitetônico. Com

realizada uma manifestação contrária à demolição da edificação: estudantes, pro-

isso, o processo de tombamento foi analisado pelo Departamento de Patrimônio

fessores e profissionais de arquitetura e urbanismo juntaram-se ao IAPHAAC e

Material e Fiscalização (DEPAM) e arquivado após a opção pelo não tombamento.

realizaram um abraço simbólico no hotel.
Recentemente, no dia 27 de outubro de 2017 o Tribunal Regional Federal da 5ª
O IPHAN-RN ainda entrou com uma ação no Ministério Público Federal (MPF), na

Região (TRF 5) deferiu pedido de tutela provisória recursal no sentido de deter-

tentativa de prevenir a demolição do hotel. Foi justamente em resposta a esta

minar que o Município de Natal se abstenha de conceder licença ou autorização

ação que o MPRN emitiu o um parecer desfavorável à preservação do espaço.

para demolição do imóvel onde funcionou o Hotel Reis Magos, bem como que a
empresa proprietária do imóvel, Hotéis Pernambuco S.A, se abstenha de realizar

No ano de 2015, prosseguiram-se as ações judiciais e as propostas de demolição

qualquer ato que importe em demolição ou reforma do imóvel, inclusive seja ex-

do Hotel. Também foram muitas as tentativas de desqualificação do debate por

pedida licença ou autorização para demolir, sob pena de multa no valor de R$

parte dos empresários e juristas através dos veículos de imprensa, mas ao lado

5.000.000,00, até que haja uma decisão final no processo.

disso teve-se a estruturação do Movimento [R]Existe Reis Magos. O movimento
encabeçado por estudantes de Arquitetura e Urbanismo da UFRN foi criado com
a intenção de se ampliar as discussões acerca das questões que envolvem o hotel
para além da academia e atingindo a população em geral, nos moldes de resistência horizontal e de mobilizações populares, como ocorreu com o Ocupe Estelita
em Recife/PE. Contando com três edições ao longo do ano de 2015 o movimento
propôs a ocupação e utilização do espaço em frente ao hotel com atividades como
exposições didáticas, rodas de conversa e apresentações artísticas, que permitissem a aproximação popular.
Em janeiro de 2016 a Justiça Federal da 5ª Região, localizada em Recife, rejeitou o
recurso postulado pelo MPRN, que questionava o valor histórico e arquitetônico
do Hotel Reis Magos e pedia para que o alvará de demolição da estrutura fosse expedido o mais breve possível. Os juízes indicaram o prazo de até um ano para que
o tombamento fosse decretado pelo IPHAN. Caso isso não acontecesse dentro
desse período, o Hotel Reis Magos perderia a proteção judicial, mas ainda assim
não poderia ter a estrutura modificada, uma vez que o imóvel está tombado de
forma provisória em esfera estadual pela Fundação José Augusto.
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4.1 Os desafios para a conservação do Hotel
Internacional Reis Magos
Como se sabe o projeto encomendado no ano de 1962 foi de um hotel de luxo,
afim de atender à época, as demandas turísticas da cidade. No programa de necessidades do HIRM, que foi pensado para atender as funções e ao uso da edificação
apresentava cinco pavimentos com um total de 63 apartamentos, 01 suíte presidencial, recepção, salões nobres, elevadores, parque aquático, sauna, salão de
beleza, área de lazer, lojas de artesanato, serviço médico e saguão abrigado para
embarque e desembarque (sob pilotis). Refletindo a respeito da conservação da
edificação, se houvesse a retomada do seu uso, como já foi especulado algumas
vezes, não haveriam grandes dificuldades com relação a definição dos espaços,
ou até mesmo se houvesse a substituição do uso para algum compatível com o
mesmo, como por exemplo residência universitária. A maior dificuldade seria com
relação adaptação e modernização da edificação, afim de atender as demandas
atuais de legislação, que com certeza comprometeriam a sua autenticidade.
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Com relação aos desafios gerados pelos materiais construtivos, sabe-se que o
hotel foi construído em concreto armado, com fechamento em tijolo cerâmico e
panos de cobogós. Em estado de abandono e falta de manutenção há mais de 20
anos a estrutura do hotel está em processo de degradação. Por se encontrar em
um lote a beira mar, exposto a umidade e maresia, a estrutura de concreto entrou
em um processo natural de carbonatação, que ocorre a partir da reação ente o
gás carbônico existente no ar e os compostos alcalinos presentes no concreto.
A estrutura também apresenta perdas, trincas e fissuras, que permitem a passagem da água, oxigênio e gás carbônico, que deterioram o concreto até atingir a
armadura, gerando a sua corrosão (Figura 4). A intervenção de conservação dessa
estrutura de concreto certamente alterará a autenticidade do material, desafiando os preceitos da teoria da conservação, mas é extremante necessária para a
manutenção do edifício e melhoria das condições de uso. Outro desafio é com
relação aos panos de cobogós que apresentam lacunas, e são materiais que foram
fabricados em série e não estão mais a disposição no mercado. A substituição e
complemento teria que ser realizada de forma artesanal, peça por peça, o que
ocasiona custos consideráveis a restauração.
Figura 4 - Abandono do Hotel Internacional Reis Magos.
Fonte: http://sidneysilva.com.br/hotel-reis-magos-iphan-desiste-de-acao-e-reforca-posicao-do-mpf/

No que diz respeito aos sistemas infra estruturais estes certamente terão que ser
substituídos tendo em vista que a edificação possui mais de 50 anos desde a sua
construção, sem contar que esses sistemas estão inutilizados há quase metade
desse tempo. “O prazo de vida de um sistema desses gira em torno de 30 anos.
Então, um edifício com cerca de 60 anos teria seus sistemas trocados pelo menos
uma vez.” (MOREIRA, 2010, p. 171) Como já foi dito, essa substituição provoca
a alterações significativas nas características do edifício. Quanto a falta de manutenção e a pátina, se devem exclusivamente ao abandono da edificação. Não
se sabe ao certo se ao longo desses anos a edificação estivessem em uso se esses
problemas seriam incluídos ao desafios para a preservação do hotel. Os desafios
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quanto aos conjuntos habitacionais e o espaço público entre eles não se aplica ao

projetadas seguindo os preceitos da Arquitetura Moderna com estrutura em con-

caso do HIRM pois este não faz parte dessa tipologia.

creto, planta livre, fachadas livres e pilotis. Em ambas o fechamento das fachadas
eram em cobogós e grandes panos de vidro, com empenas cegas. Apresentavam

Por último temos os desafios quanto ao reconhecimento e ao tombamento do

um programa extenso com atividades que iam além da hospedagem. Possuíam

hotel, que ao meu ver são os principais e que geram as maiores ameaças a conser-

obras de artistas locais como elementos decorativos, uma característica do movi-

vação do mesmo. O caso do Hotel Reis Magos, dentre as edificações modernistas,

mento modernista, a integração das artes. Se tornaram marcos sociais e econômi-

foi o primeiro a gerar manifestações em torno do reconhecimento do seu valor

cos nas cidades em que foram construídas, como símbolos de modernização e

patrimonial. As campanhas de mobilização em prol da conservação do hotel foi

desenvolvimento.

iniciada pela ONG Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural
e da Cidadania (IAPHACC) conjuntamente com o Departamento de Arquitetura da

Com o incêndio no ano de 1978, o Brasília Palace Hotel ficou desativado por 28

UFRN e com apoio decisivo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN (CAU-

anos até a sua restauração. O Hotel Internacional Reis Magos, desde o seu de-

RN) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RN), contando ainda com a partici-

sativamento no ano de 1995 até o presente momento, conta com 23 anos de

pação de estudantes e profissionais das faculdades de arquitetura e urbanismo da

abandono. Alguns anos após mobilização dos artistas de Brasília para restauro e

cidade, que certamente reconhecem esse bem como patrimônio. As resistências

conservação do Brasília Palace Hotel, o Governo do Distrito Federal resolveu abrir

a esse reconhecimento vem principalmente do proprietário, governo, juristas e

licitação para o seu uso e recuperação. Diante disto, é possível falar em sucesso do

empreenderes do ramo imobiliário, que possuem interesses econômicos com a

caso do Brasília Palace Hotel e talvez essa também seja a solução para o Hotel In-

demolição do hotel. As manifestações resultaram em um tombamento provisório

ternacional Reis Magos. Que o Governo Estadual conceda a verba e abra licitação

do hotel, a nível estadual, por meio da Fundação José Augusto que garante a sal-

para que as empresas de construção civil tenham a iniciativa para recuperação

vaguarda do edifício até a decisão final do processo. A conscientização e a partic-

do hotel, tendo em vista que o proprietário atual não planeja do restauro da edifi-

ipação da comunidade é fundamental para que o processo de tombamento seja

cação, e sim sua demolição e construção de um novo empreendimento dentro de

definitivo, mas não garante que a edificação se restaurada e reutilizada, é preciso

uma lógica do mercado imobiliário.

que também haja um comprometimento do governo e dos empresários para que
se invista capital e essas ações de conservação realmente ocorram.

5. Considerações Finais

No restauro do Brasília Palace Hotel muitos dos desafios para a conservação da
Arquitetura Moderna foram superados. Os principais deles foram quanto a funcionalidade, materiais construtivos, sistemas infra estruturais e manutenção. Porém
a superação desses desafios comprometeram a autenticidade da edificação, prin-

Podemos concluir que as histórias das duas edificações apresentam muitas se-

cipalmente com a inserção dos dois volumes verticais para circulação vertical e

melhanças, porém, até o presente momento, destinos diversos, pois o Brasília

saídas de emergência, a substituição dos cobogós por brises metálicos e o a co-

Palace Hotel foi restaurado e encontra-se em funcionamento, enquanto o Hotel

bertura dos pilares metálicos com concreto. A autenticidade dos materiais deve

Internacional Reis Magos encontra-se em estado de abandono e tem seu futuro

ser levada em consideração durante o processo de conservação, pois provoca

incerto. Apresentando o mesmo uso, a diferença de tempo entre as construções

questionamentos que desafiam a Teoria da Conservação, mas essas são questões

das edificações é de 7 anos, ambas foram construídas com recursos do governo e

que merecem ser tratadas posteriormente em um outro artigo.
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Resumo
A cidade de Juazeiro do Norte se materializa enquanto um produto que corresponde,
antagonicamente, (1) à memória construída e baseada na história do Padre Cícero
e (2) às necessidades atuais da sociedade local. Com pouco mais de cem anos de
idade, esta cidade do Cariri cearense é reconhecida pela pluralidade de ser polo
universitário, comercial, e principalmente, pela identidade religiosa, expressiva
nacionalmente. Sua história gesta o reconhecido Padre Cícero Romão Batista, efetivo
como figura relevante em gestão política, instrução vocacional e personalidade
religiosa. Apesar de todo esse reconhecimento enaltecer um decurso específico
da história da cidade, percebe-se que a cultura local e a expansão da cidade tem
repercutido em substituir trechos históricos por edificações sem valor patrimonial
ou arquitetônico. Diariamente, o patrimônio edificado vem dando lugar a segmentos
em ascensão (como o comércio ou estacionamentos). Preocupando-se com o
desvanecimento de porções relevantes do centro histórico de Juazeiro do Norte,
que abalam a memória construída e o patrimônio histórico, este artigo apresenta
um conjunto de fotografias antigas e contemporâneas, enquanto objetos artísticos
e históricos, aliadas a uma pesquisa referencial bibliográfica, com o objetivo de
analisar as mudanças no espaço urbano e em suas tipologias arquitetônicas, para
identificar a preservação ou não de edificações como patrimônio histórico, cultural
e artístico; a fim de levantar a discussão sobre espaço, sociedade e memória. Com
o estudo, percebe-se que a cidade de Juazeiro do Norte já perdeu um número
relevante de prédios históricos, que eram dotados de simbologias e expressavam a
cultura religiosa e sertaneja, fundamentais no processo de formação do município.
Assim, a transformação da paisagem urbana [desprovida da consciência/cultura
preservacionista do patrimônio histórico arquitetônico da cidade], contribuiu para
que muitos vestígios e traços da construção local fossem apagados, o que pode
dificultar o entendimento do processo de urbanização e das atividades sociais e
culturais que acorreram em Juazeiro do Norte ao longo do tempo.

Palavras-chave: Juazeiro do Norte; patrimônio histórico arquitetônico; espaço urbano;
preservação.
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1 INTRODUÇÃO
É no cotidiano a partir das vivências individuais e coletivas das pessoas que ocorrem as interações com o lugar e as transformações no espaço. O lugar mostra-se
como espaço das relações de pertencimento e afetividade, onde os indivíduos
fazem escolhas de acordo com suas necessidades e contribuem para a construção
e modificação do espaço geográfico, isto explica as diferentes formas e funções
que estes possam ter (COPATTI; OLIVEIRA, 2016, p. 50), pois
[...] um espaço construído como resultado da vida das pessoas, dos
grupos que nele vivem, das formas como trabalham, como produzem,
como se alimentam e como fazem/usufruem do lazer. É, portanto, cheio
de história, de marcas que trazem em si um pouco de cada um. É a vida
de determinados grupos sociais, ocupando um certo espaço num tempo
singularizado. Considerando que é no cotidiano da própria vivência que
as coisas vão acontecendo, vai se configurando o espaço, e dando feição
ao lugar. Um lugar que é um espaço vivido, de experiências sempre
renovadas, o que permite que se considere o passado e se vislumbre o
futuro. A compreensão disto necessariamente resgata os sentimentos
de identidade e de pertencimento (CALLAI, 1999, p. 02 apud COPATTI;
OLIVEIRA, 2016, p. 50).
O lugar constitui-se como base da produção da vida, um espaço de aproximação,
e que pode ser analisado pela tríade habitante – identidade – lugar. As relações
que os indivíduos mantêm com as áreas da cidade se aprofundam a cada dia, é
possível sentir, pensar, apropriar-se e viver estes espaços através do corpo. Os
pequenos atos corriqueiros como as relações de vizinhança, o caminhar e as formas como o homem vive o lugar, permitem criar laços profundos de identidade,
habitante-habitante e habitante-lugar (CARLOS, 2007, p. 18).
Nesses lugares inserem-se os objetos físicos que constituem o patrimônio cultural,
como monumentos e acervos arquitetônicos que foram edificados em um determinado tempo e espaço. Diz também respeito as dimensões simbólicas das difer-
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entes formas de viver dos grupos sociais enquanto membros de uma comunidade
vinculados a uma dada cultura e expressas através das manifestações populares
(COPATTI; OLIVEIRA, 2016, p. 50).
Segundo Carlos (2007), a cidade pode ser entendida como um espaço de memória,
um vínculo histórico entre o homem e onde ele vive, garantindo uma rede de significados e sentidos, resultado das inúmeras relações que o indivíduo tem no/com
o meio, produzindo a identidade local, um lugar em que o homem se reconhece.
Antes da chegada do Padre Cícero, o local onde hoje está situada a cidade de
Juazeiro do Norte, era apenas um vilarejo conhecido como Tabuleiro Grande, formado por uma capela em homenagem a Nossa Senhora das Dores e um pequeno
aglomerado de casas, sob o comando do fazendeiro Leandro Bezerra. A origem do
nome da cidade advém das três árvores de Joazeiro (Zizyphus joazeiro) que ficavam
na localidade e serviam como sombra e área de comércio (PEREIRA, 2005).
No ano de 1871, o Padre Cícero Romão Batista, natural da cidade do Crato, foi
convidado para celebrar a missa natalina no vilarejo, tornando-se no ano seguinte
o capelão local. A presença do padre fez com a região progredisse, sua inteligência e os conselhos sobre educação, saúde e agricultura conquistou os moradores,
transformando-o num líder comunitário (OLIVEIRA. 2008).
Em 1889, acontece um fato inusitado e marcante na história da cidade, conhecido
como “ milagre da hóstia”. A notícia sobre o milagre se espalhou, Padre Cícero
passou a ser conhecido como um santo protetor dos pobres e a vila de Joazeiro,
uma terra santa. Isto fez com que um grande número de pessoas de todo o sertão,
principalmente das classes mais baixas, migrasse para a área tanto pelo motivo
religioso quanto pela busca de melhores condições de vida (GOIANA, 2016). “Em
1898, a população da cidade mais que duplicou, ultrapassando 5 mil habitantes;
em 1905, subiu para 12 mil; em 1909, chegou a 15 mil” (DELLA CAVA, 2014, p. 156).
A partir deste momento as transformações na morfologia do vilarejo foram intensas, resultantes das interações dos mais diversos tipos de indivíduos que mi2175
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gravam para a localidade, com objetivos e necessidades diferentes. As pessoas

Inicialmente, os romeiros (marginalizados) ocupavam as áreas próximas aos locais

foram construindo suas casas, ocupando os espaços vazios tanto no centro como

tidos como sacros, localizados no centro da cidade. Com a maior autonomia do

na periferia, e assim construindo a identidade de Juazeiro, marcada pela diversi-

Estado, este passou a defender os interesses das classes dominantes e do capital

dade, devido junção de toda a carga cultural e as memorias dos romeiros que aqui

imobiliário, tendo como consequência a expulsão dos sertanejos para a periferias.

passaram ou fixaram residência.

Enquanto isto, o núcleo de formação da cidade sofria intervenções urbanas inspi-

A dar crédito às informações, notadamente freqüentam o Juazeiro
sertanejos alagoanos, filhos da Paraíba e de Pernambuco; são muitos,
também, os dos sertões baianos, os do Piauí, Goiás e Mato Grosso
e, menos freqüentes, os rio-grandenses do Norte e mineiros da zona
norte desse estado central. Quase todos, viajando a pé, acabam por
apresentar idêntico aspecto de fadiga e miséria. Muitos vão doentes,
atacados de vários males, ou se contaminam em viagem. Vimo-los em
promiscuidade com leprosos e boubáticos. E esse vaivém contínuo, pelo
interior dos sertões, explica por que certos pontos do sul do território
cearense apresentam uma verdadeira síntese da nosologia de todo o
País.
(LOURENÇO FILHO, 2002, p.35)
A cidade foi crescendo sob a administração de Cícero, sendo intitulada como município no ano de 1911 e ele como primeiro prefeito local. Analisando as fontes
históricas sobre Juazeiro do Norte, percebe-se que os principais agentes para a
produção do espaço urbano foram: o Estado, a Igreja (tendo o Padre Cícero como
principal protagonista); a população e os fatores econômicos (OLIVEIRA, 2014).
Com a emancipação do município, o Estado pôde ter maior autonomia e a assim intervir no processo de produção da cidade, o fato de Padre Cícero possuir
grande prestígio político nacional e internacional, também contribuiu para que a
infraestrutura urbana fosse melhorada e a instalação de grandes empreendimentos que influenciariam no desenvolvimento da região; como exemplos temos a
pavimentação das ruas do centro urbano e a abertura da linha férrea (OLIVEIRA;

radas nas grandes metrópoles e as famílias tradicionais construíam seus casarões
(OLIVEIRA; SILVA, 2015). Estas ações, partindo muitas vezes do próprio Estado, fez
com que muitos vestígios históricos do núcleo de formação da cidade fossem apagados, fazendo com que memórias fossem construídas em cima de memórias.
Com progresso econômico e um número cada vez maior de turistas, atraídos tanto pela religiosidade como pelas novas oportunidades que a cidade ofertava, os
comerciantes passaram a ocupar o centro da urbe, a fim de ficar mais próximos de
seus possíveis clientes. As ricas famílias então abandonam essa área, e o espaço
passa a exercer uma função comercial e de serviços; com o objetivo de satisfazer
as vontades dos mercadores, os grandes casarões foram demolidos e em seus lugares construídas lojas, prédios comerciais e estacionamentos presentes também
na paisagem atual (OLIVEIRA; SILVA, 2015).
Ao analisar o histórico das mudanças no núcleo de formação de Juazeiro do
Norte, percebe-se que a produção e modificação do espaço foi fruto dos interesses econômicos e das relações sociais entre os mais diversos grupos. Essas modificações na maioria das vezes não tiveram vinculo algum com o passado, o que
deve ser motivo de preocupação devido a quantidade de recursos e edificações
históricas que foram perdidas e que poderiam ser importantes fontes de estudo
religioso, arquitetônico e cultural. Parte da identidade e memória do povo juazeirense também foi perdida, e é necessário que a própria população tenha noção
deste fato, visto que o processo de demolição das construções históricas que ainda sobrevivem no centro na cidade avança a cada dia, sem encontrar nenhuma
resistência por parte do governo municipal ou da sociedade.

SILVA, 2015).
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Nas ultimas décadas, a utilização da imagem tornou-se um meio comum para
comprovar ou acrescentar informações às observações cotidianas, principalmente com a propagação das novas tecnologias, como os smartphones. Mesmo
conscientes da importância da fotografia como registro histórico, vale salientar

A Revolução Industrial possibilitou um enorme desenvolvimento das ciências, jun-

que é necessário o cuidado com a análise destes documentos, principalmente

tamente com os processos de mudanças econômicas, sociais e culturais, iniciou-se

pela inúmera quantidade de editores hoje existentes.

a criação de uma série de invenções que iriam influenciar nos rumos história mundial. Uma dessas invenções foi a câmara-escura, tendo como produto a fotografia,

No cenário de estudo, o material fotográfico sobre a cidade de Juazeiro do Norte

que surge como instrumento indispensável na documentação da história moder-

advém das lentes de jornalistas, escritores e moradores da cidade do interior do

na e como possibilidade inovadora de informação e conhecimento nos diferentes

Nordeste brasileiro que viria a se tornar um dos maiores polos de turismo reli-

campos da ciência além servir como expressão artística (KOSSOY, 2003, p.25).

gioso do país, fornecendo condições para relacionar as imagens às bibliografias
existentes e assim traçar as mudanças na identidade arquitetônica da cidade.

O mundo tornou-se “familiar” a partir do advento da fotografia. Antes, o que era
passado apenas através da escrita e da fala, agora poderia estar ao alcance e ser
interpretado por qualquer indivíduo e assim o homem passou a ter um conhe-

3 PROCESSO METODOLÓGICO

cimento mais preciso e amplo de outras realidades. A foto também permitiu o

A metodologia de pesquisa utilizada para a compreensão da memória da cidade,

autoconhecimento, a recordação e até mesmo a denúncia graças a sua natureza

busca estudar edificações do passado, que podem não existir mais fisicamente, a

testemunhal (KOSSOY, 2003, p. 27).

não ser na memória, em registros fotográficos e escritos. No caso de cidades que

Nos anos de 1937 a 1967, sob a direção de Rodrigo Melo Franco, o SPHAN (Serviço
de Patrimônio Histórico Artístico e Nacional), contratava fotógrafos ou incumbia
técnicos das regionais a produzirem o inventário fotográfico de cada bem ou monumento a ser analisado por entender a fotografia como um documento necessário
ao estudo do patrimônio a ser preservado. Além disto, a dificuldade de acesso aos

passaram por um rápido processo de desenvolvimento sem a preocupação com
a preservação do patrimônio arquitetônico, como é o caso de Juazeiro do Norte;
a fotografia mostra-se como importante fonte de pesquisa, visto que podem testemunhar os momentos de construção e modificação da paisagem urbana do
centro histórico da cidade.

bens espalhados por todo o país e a falta de equipamentos para trabalho em cam-

Para compreender as mudanças na paisagem urbana de Juazeiro, foram analisa-

po, fez com que as fotografias passassem a ser utilizadas como fontes de consulta

dos três aspectos principais: a materialidade das obras, os registros documentais

nos estudos de tombamento e no estudo das obras de conservação e restauração.

e as fotografias.

Em 1948, Franco assinou a Portaria nº.3, intitulada “Fotografias de obras de valor
artístico e histórico”, que pretendia sistematizar os métodos para colher fotogra-

A materialidade diz respeito as edificações ainda existentes ou que sofreram mod-

fias de monumentos e obras arquitetônicas, pinturas, esculturas e artes de valor

ificações em seus aspectos estéticos ou funcionais, que permitam identificar o

artístico e histórico do país (GRIECO, 2016).

processo de construção e modificação do núcleo de formação histórico da cidade.
Ao identificar essa materialidade e sua importância histórica buscou-se entender
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quais os processos que levaram a sua conservação ou transformação (OLIVEIRA,

te de suas edificações históricas que seriam de importância fundamental no en-

2014).

tendimento do processo de urbanização e das relações sociais que aconteceram
no passado.

A análise documental juntamente com os registros fotográficos antigos são a
base da pesquisa, através de uma averiguação nos registros fotográficos encon-

No entanto, a cidade possui uma legislação específica tanto na constituição mu-

trados no acervo cedido pelo pesquisador Renato Dantas e nos relatos pessoais

nicipal – lei orgânica do município, artigo nº 157, parágrafo 3°- como no Plano Di-

dos pesquisadores Daniel Walker e Renato Casimiro, disponíveis em seus portais,

retor de Desenvolvimento Urbano, sob a lei n° 2.572; cujo objetivo é a preservação

ofertados ao público pela internet, mostrando-se como importante fonte de divul-

de obras e bens de valor histórico, cultural e artísticos (OLIVEIRA, 2014). E através

gação e preservação da memória da cidade devido a sua facilidade de acesso por

de dois decretos municipais, sendo o primeiro em 31 de agosto de 2010 (próxi-

outros usuários. Acresce que, também foi feita uma leitura das pesquisas cientifi-

mo as comemorações do primeiro centenário de independência), seis edificações

cas existentes sobre a história da cidade de Juazeiro do Norte e do Padre Cícero

históricas situadas no núcleo de formação histórico local foram declaradas como

afim de compreender a história local (RIBEIRO, 2017).

patrimônio, e até hoje são os únicos existentes. Não foi identificado nenhum bem
sob domínio do IPHAN, sendo que já houveram estudos para analisar alguns bens

Foram escolhidas quatro edificações em diferentes estados de conservação, para

passiveis de tombamento, como a área da estátua do Padre Cícero e as romarias

assim, comparar os registros fotográficos antigos aos registros atuais das edifi-

como patrimônio imaterial, mas nenhum foi concretizado (OLIVEIRA, 2014).

cações escolhidas, identificando a preservação ou não dessas edificações como
patrimônio arquitetônico de Juazeiro, no sentido de identificar as mudanças no

Apesar de demonstrar uma valorização inicial do patrimônio arquitetônico da ci-

núcleo histórico de formação da cidade e levantar uma discursão sobre a neces-

dade, no ano de 2011 um novo decreto foi promulgado, revogando o decreto an-

sidade de preservação e valorização dessas edificações como representantes da

terior e “destombando” uma das seis edificações, sem apresentar nenhuma justifi-

identidade e memória do povo juazeirense.

cativa. Meses depois, a referida residência apresentava uma placa de venda, o que

4 MEMÓRIA E ARQUITETURA CONTADOS ATRAVÉS DE
FOTOGRAFIAS
A paisagem urbana da cidade de Juazeiro do Norte sofreu diversas modificações

chocou boa parte da população, mas não foi o suficiente para evitar o acontecido
(OLIVEIRA, 2014).
Enquanto isso, a cidade de Juazeiro do Norte vai perdendo sua história que era
contada por paredes, detalhes e fachadas, mas que agora só podem ser vistos em

ao longo do tempo, seja pela atuação do Estado com o objetivo de melhorar e

fotografias.

modernizar o espaço, ou por parte da própria população, principal responsável
pelas mudanças estéticas e/ou funcionais das edificações.

4.1 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE JUAZEIRO DO NORTE

Continua sendo um dos municípios que mais cresce no interior do Nordeste,

Durante os anos de 1920 a 1930, com o grande prestigio do Padre Cícero e a visibi-

porém o desenvolvimento econômico e territorial não está ligado a preservação e
valorização do patrimônio arquitetônico local, resultando na perda de grande par-
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lidade que Juazeiro foi tomando, o número de mão de obra na cidade era cada vez
mais crescente. O algodão também se mostrava como produto economicamente
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viável para a região e recebia investimentos tanto nacionais como estrangeiros.

caraterísticas com a história ali presente. O mesmo fato repete-se na cidade do

Visando aumentar as exportações, foi construído em 1926 a linha férrea (OLIVEI-

Crato (RIBEIRO, 2017).

RA, 2008 apud DELLA CAVA, 1994).

4.2 CINE PLAZA
Localizado no cruzamento das atuais ruas Delmiro Golveia e Clóves Bevilaqua, o
Cine Plaza (Figura 2) foi uma das primeiras salas cinematográficas da cidade de
Juazeiro, tendo seu auge nas décadas de 60 e 70. Com a chegada dos televisores e
as novas opções de lazer, o número de visitantes era cada vez menor, o que fez o
cinema fechar as portas (SANTOS, 2011).

Figura 1 – Estação ferroviária de Juazeiro em 1926 (1) x Estação ferroviária em 2018 (2)
(1)Fonte: IBGE. Disponível em: < http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2307304/>.
Acesso em: 16 abr.de 2018 | (2) Fonte: Arquivo pessoal. Abr. de 2018.

Localizada na atual avenida Padre Cícero, a estação ferroviária (Figura 1) teve um
intenso fluxo de passageiros na década de 1970, mas em 1980 entrou em declínio devido ao sucesso do transporte rodoviário (ESTAÇÃO DO TREM DE JUAZEIRO
ESTÁ RELEGADA AO ABANDONO, 2014). Apesar de não sofrer alterações em sua
estrutura física, o prédio não possui mais serventia para o município, e mesmo
tendo importante valor histórico, se encontra em total abandono e sem nenhuma
proteção, ficando sob a mira de pichadores e até mesmo servindo como abrigo

Figura 2 – Cine Plaza na década de 1960-1970 (1) x Fachada atual do antigo Cine Plaza, 2017 (2)
(1) Portal do Juazeiro. Disponível em: <http://www.portaldejuazeiro.com/p/nao-existe-mais.html> .
Acesso em: 16 abr. de 2018 | (2) Fonte: RIBEIRO, 2017.

para moradores de rua.
Apesar das inúmeras tentativas por parte do proprietário em dar uma função culEm 2009, as prefeituras da cidade de Crato e Juazeiro do Norte, juntamente com o

tural ao espaço, não foi encontrado apoio na administração municipal, acresce

Governo do Estado do Ceará, implantaram o sistema ferroviário conhecido como

que por ser uma área especialmente comercial, não se observava a viabilidade

Metrô do Cariri, reaproveitando a linha férrea existente e facilitando o fluxo de

de algum negócio noturno, visto que o bairro centro fica praticamente sem vida

pessoas entre as duas cidades. Porém, um fato que gerou grande questionamen-

quando todas as suas lojas fecham as portas no início da noite. Como alternativa,

to entre os cidadãos, foi que a antiga estação não foi reativada, outra estação de

o Cine Plaza foi transformado em um estacionamento rotativo, sofrendo poucas

características mais modernas foi construída ao lado, não possuindo quaisquer

intervenções no espaço, mas mudando totalmente sua função. Esta, infelizmente,
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é uma realidade muito presente no centro da cidade de Juazeiro do Norte, onde

Por possuir significativo valor arquitetônico e receber milhares de romeiros du-

antigas edificações e todo o seu valor histórico estão sendo substituídos por vagas

rante todo o ano, a capela chegou a ser estudada pelo IPHAN para ser tombada

para veículos.

como patrimônio, porém devido as inúmeras transformações tanto na edificação
quando em seu entorno, o processo de reconhecimento foi interrompido (OLIVEI-

4.3 – CAPELA DO SOCORRO

RA, 2014).

A igreja enquanto produtora do espaço urbano e detentora de vários equipamen-

4.4 – PRAÇA DO CINQUENTENÁRIO

tos urbanos no núcleo histórico de Juazeiro do Norte, principalmente aos lugares
ligados ao Padre Cícero, também foi responsável no impacto sobre a memória

A praça do cinquentenário (Figura 4) foi construída no ano de 1961, próximo

urbana da cidade, utilizando-se do discurso da necessidade de modernização dos

a Capela do Socorro, tendo como marco histórico o primeiro cinquentenário

espaços religiosos (OLIVEIRA, 2014).

de emancipação política de Juazeiro do Norte. Porém posteriormente foi destruída e em seu lugar foi construído o Memorial Padre Cícero, inaugurado
em 1988.No memorial encontra-se objetos de uso pessoal do padre, objetos
utilizados em celebrações de missas, indumentárias e fotografias que contam sua trajetória, sendo aberto ao público e tornando-se uma atração turística da cidade. Mesmo sendo uma construção que preserve a memória da cidade e do seu patriarca, não se pode esquecer que para se construir uma nova
memória foi preciso destruir um marco urbano da cidade (OLIVEIRA, 2014).

Figura 3- Capela do Socorro na década de 1960 (1) x Capela do Socorro atual (2)
(1) – Fonte: Arquivo Renato Dantas | (2) – Fonte: Acervo pessoal. Abr. de 2018.

A restauração das igrejas e edificações religiosas da cidade, na maioria das vezes
não buscaram preservar sua originalidade. Um exemplo disto, é a igreja Nossa
Senhora do Socorro (Figura 3), local onde está sepultando o Padre Cícero, a qual
passou por inúmeras reformas arquitetônicas sem o menor cuidado com suas
características originais (Figura 3), tanto em sua parte interna como externa. A
instalação de vidraças, a construção da torre de relógio com estilo arquitetônico

Figura 4 - Praça do cinquentenário na década de 1960 (1) x Atual memorial Padre Cícero (2)

diferente da época da capela e as mudanças da própria fachada mostram a falta

(1) Fonte: Portal de Juazeiro. Disponível em: <http://www.portaldejuazeiro.com/p/nao-existe-mais.

de preocupação com o patrimônio arquitetônico local (OLIVEIRA, 2014).

html>. Acesso em: 16 abr. 2018 | (2) Fonte: Acervo pessoal. Abr. de 2018
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É necessário também destacar a negligência do Estado frente a preservação do

urbana e econômica da cidade, devido as romarias e o misticismo religioso. Fato

patrimônio histórico arquitetônico da cidade, como uma agente modelador do es-

este que contribuiu significativamente para as transformações no centro urbano,

paço, visando principalmente o caráter econômico por ter como principal objetivo

até chegar a paisagem atual.

tornar a área um novo ponto de visitação de romeiros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com a perda de parte do patrimônio arquitetônico local, ainda é possível
encontrar edificações antigas (principalmente de estilo eclético) em diferentes
estados de conservação. Porém, é necessário que estas evidências do passado,

A cidade, enquanto produto materializado das relações humanas ao longo do

dotadas de simbologia e memória, sejam valorizadas, restauradas de acordo com

tempo, revela um conjunto de ações passadas, o que impossibilita analisar a urbe

a sua originalidade e que o município aplique as leis vigentes, tornando-as pat-

separada da sociedade e do determinando momento histórico. Sendo assim, a

rimônio histórico, cultural e artístico local. Assim, a identidade e a história de Jua-

cidade deve ser entenida como uma construção coletiva, portanto, um patrimonio

zeiro do Norte poderá ser mantida e contada juntamente com a eterna memória

cultural dos grupos ali estabelecidos (COPATTI; OLIVEIRA, 2016).

de seu padroeiro.

A memória coletiva mostra-se como uma continuidade do espaço de construção
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RESUMO

joao.l.demarchi@gmail.com

A história do campo do patrimônio cultural é permeada por diferentes concepções
sobre o envolvimento da sociedade civil nas práticas de preservação. Isto demonstra
os permanentes conflitos pela construção de narrativas acerca das identidades
brasileiras e os desafios a serem enfrentados para se alcançar um patrimônio
democrático e representativo. Mesmo após a redemocratização e a criação de
mecanismos que ressignificam a noção de patrimônio, ainda vemos ações sendo
desenvolvidas e justificadas dentro de perspectivas conservadoras, reforçando
os discursos hegemônicos, as grandes narrativas e preocupadas somente com os
aspectos formais do patrimônio edificado. Neste cenário, é o campo da Educação
Patrimonial que tem avançado na promoção da participação social nas políticas
e ações de preservação do patrimônio cultural. No entanto, as inúmeras práticas
educativas não são acompanhadas pela mesma efervescência nas discussões teóricoconceituais. Essa contradição acarreta em usos acríticos de metodologias presentes
em guias e cartilhas que nem sempre condizem com propostas pedagógicas
participativas. Assim, a partir da problematização da história da Educação
Patrimonial, no âmbito do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, problematiza-se os desafios à promoção da participação social no campo
do patrimônio cultural, explorando os novos instrumentos do campo e a iniciativa da
sociedade civil, a Repep- Rede Paulista de Educação Patrimonial. Portanto, esse artigo
tem a finalidade de refletir sobre os meios para aumentar a representatividade de
vozes e memórias: encarando o patrimônio não como privilégio de classe, mas como
um direito social.

2. Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Núcleo Educativo

Palavras-chave: Educação patrimonial; Iphan; Participação Social.
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Introdução
As noções de patrimônio e de educação são diversas e implicam em distintas práticas de acordo com seu entendimento. Por isso, pensar nos termos que se usa
ao intitular as práticas é fundamental. Nesse sentido, é forçoso iniciar o artigo
problematizando a recorrente terminologia “educação para o patrimônio”. Está
implícito neste termo que a educação deve ter como objetivo, necessariamente, a
preservação. A educação defendia por este artigo concebe a educação como um
ato criador. E nesse processo de produção cabe aos educandos determinarem o
que desejam preservar e de que maneira. Por outro lado, o patrimônio não deve
ser reificado. Ele é um direito social: a materialidade do direito à memória.
Assim, apresenta-se aqui os avanços do campo patrimonial, em especial à educação, feitos a partir dos anos 2000 que endossam este pressupostoo de patrimônio. Dá-se ênfase aos novos instrumentos que fomentam a participação social
e a autonomia da sociedade civil no reconhecimento daquilo que faz sentido e
tem valor atribuído por eles, representados pelo projeto Casas do Patrimônio e
a metodologia do Inventário Participativo. Partindo desta perspectiva, expõe-se
também uma iniciativa da sociedade civil na construção da Repep- Rede Paulista
de Educação Patrimonial. A partir da reflexão sobre a trajetória da Repep, demonstra-se como ela tem se articulado para repensar tanto o patrimônio como a educação para a garantia de uma EP mais democrática.
Trata-se, então, da Educação Patrimonial (EP), como um campo de atuação constituído por práticas educativas que tem como base o patrimônio cultural. Ao defender a EP, agrega-se os diferentes agentes e experiências, como escolas, museus,
órgãos de preservação e iniciativas da sociedade civil. Segundo Chagas (2006) educação e patrimônio são práticas socioculturais, fruto da constante adjetivação das
noções. Adjetivações são composições carregadas de tensões e concepções. De
forma que uma noção de patrimônio implica na determinação de como se pensar
a educação, devido ao caráter indissociável de ambas. Para o autor seria então
uma redundância falarmos de educação patrimonial (EP), mas é evidente que não
2192
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se pode negar que o termo é constantemente empregado em diferentes áreas,
mesmo com as tensões do campo e da própria problemática de origem do termo
(Scifoni, 2015, p.195).
Defende-se essa nomenclatura entendendo a potencialidade de discussão das
práticas educativas articuladas, cujo método e finalidade são a prática democrática, dialógica. Superando redundâncias e fragmentações, quando se fala de EP
neste artigo, é defendido que este campo, ainda em construção, deva ser pautado
por práticas que visam a representatividade de vozes plurais e memórias a partir dos grupos sociais, em uma concepção do patrimônio não como privilégio de
classe, mas como um direito social. Significa dizer que, mesmo com a ampliação de
entendimento de patrimônio e de educação, ainda são encontradas práticas autoritárias, que privilegiam discursos únicos. Por isso, é importante a compreensão
dos diferentes usos e significados de ambos em suas complexas formulações. Assim, este artigo, inicialmente, problematiza as políticas do patrimônio cultural a
partir de sua historiografia, explorando as contradições que permeiam o campo
até os dias de hoje. De forma que se estabelece um paralelo partindo do lema
“conhecer para preservar”, slogan presente nas primeiras décadas do Iphan, vinculado ao patrimônio material e das elites, até se chegar às referências culturais,
de um patrimônio amplo que parte da vida e do interesse da população, relacionada a atuação do CNRC- Centro Nacional de Referências Culturais.

Reflexões sobre a trajetória da educação patrimonial
no campo do patrimônio cultural
A análise crítica das ações de EP revela que existe, subjacente às atividades propostas, uma complexa conceituação. Os conceitos com que se planejam e executam
as ações educativas, independente de serem conscientes ou não, carregam em
sua existência um caráter ideológico. Com o estudo atento da trajetória da EP
dentro do Iphan é possível perceber, nas propostas educativas que se utilizam do
patrimônio cultural, diferentes concepções sobre o que são a História, a cultura,
o ser humano, a sociedade, o patrimônio, a(s) identidade(s) nacional(is), o papel
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do Estado e outros tantos. A identificação destes termos que estão implícitos nas

Dessa forma, portanto, é possível identificar neste período a existência de carac-

ações educativas não é mero preciosismo, é ela que vai demonstrar quais são os

terísticas que Marilena Chaui (2013; 2014) chamou de “ideologia da competência”

objetivos pretendidos pelos proponentes, e quais são os limites e possibilidades

e de “manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro”.

educativos das atividades, além do projeto político.
A ideologia da competência explica que, a partir do privilégio que foi se dando
A EP pode estar comprometida com a transformação social, com a promoção da

ao longo da história ao conhecimento técnico-científico, legitima-se apenas as

autonomia e a formação crítica dos sujeitos envolvidos, pode encarar as referên-

pessoas que detêm este saber e invalida as outras pessoas que possuem outros

cias culturais como constituinte do direito à memória. Mas, por outro lado, ela

saberes. Dessa forma, apenas os técnicos do Sphan seriam competentes para,

pode ser conservadora. Por meio da hierarquização e dicotomização entre educa-

além de definir o que é patrimônio, determinar quais são os valores que devem

dores e educandos ser um instrumento de colonização das mentes e subjugação

ser atribuídos a determinados patrimônios. Neste sentido, a população é tida

das classes populares, contribuindo para a permanência das desigualdades soci-

como tábula-rasa e, por conseguinte, alijada do processo de escolha dos bens que

ais. Dessa maneira, análise da história da EP aqui realizada buscará evidenciar os

serão preservados. “Não é qualquer um que tem o direito de dizer alguma coisa

conceitos utilizados e suas implicações.

a qualquer outro [...]. O discurso competente, portanto, é aquele proferido pelo
especialista” (2014, p 57).

Siviero (2015) apresenta que a proposta educativa esteve atrelada à preservação
do patrimônio nacional já no anteprojeto de Mário de Andrade, em 1936, que

Essa ideologia leva ao segundo conceito que analisa como o autoritarismo se man-

serviu como referência para a criação do então Serviço do Patrimônio Histórico

ifesta. Para Chaui (2013), no Brasil, há um histórico empenho em se construir um

e Artístico Nacional (Sphan). Segundo o autor, a concepção educacional estava

vazio político, obliterando a luta de classes. Assim, apenas o Estado é considerado

vinculada à ideia de difusão e promoção. O patrimônio, nesses moldes, serviria

agente político. Ignora-se que ele favorece as classes dominantes e constrói-se

para informar a sociedade e fazê-la conhecer os valores que o Estado atribui a

uma imagem da sociedade como se ela fosse homogênea e harmônica.

determinados bens patrimoniais.
A educação no âmbito patrimonial, no período da direção de Rodrigo de Andrade,
Ainda segundo Siviero (op. cit.), desde a criação do Sphan, em 1937, sob a direção

enquadra-se no conceito de Chaui porque os patrimônios são escolhidos ape-

de Rodrigo Melo Franco de Andrade, que esteve à frente do órgão até 1967, a

nas pelo Estado que, por meio deles, forja uma narrativa única em que a socie-

noção educativa se aproximava da adotada por Mário de Andrade. Preocupado

dade brasileira é pacífica e coesa. O patrimônio nacional serve como exemplo,

com a perda do patrimônio nacional, Rodrigo de Andrade aposta na divulgação

seu caráter pedagógico busca enquadrar a sociedade. Além de o Estado, somente

do patrimônio como um caminho para sua preservação. Neste sentido, o lema

ele, ser o agente político que vai eleger os bens patrimoniais e monopolizar quais

“conhecer para preservar” resume a proposta de educação deste período. Acred-

serão os valores atribuídos, o resto da sociedade é alijada da identificação das

itava-se o conhecimento da sociedade sobre os valores que o Estado atribuía aos

suas referências culturais e não podem atribuir outros valores e significados. Há,

patrimônios determinava sua preservação.

com isso, não só a determinação do que é o patrimônio como qual a interpretação
que dele deverá ser feita. Dessa forma, as pessoas são colocadas nos papéis pas-
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sivos de recepção das informações selecionadas pelo Estado e de incorporação
dos valores que foram definidos como importantes.
Na década de 1970 e 1980, foram criadas novas práticas de EP baseadas em outros conceitos. Embora, as propostas anteriores não deixassem de existir. O CNRC
foi criado em 1975 sob a orientação de Aloísio Magalhães e teve como lema “a
comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio”. Segundo Ferreira (2015), a
despeito do regime ditatorial, o investimento em um projeto democrático se deu
no contexto de “distensão do governo Geisel”. A ditadura havia percebido o lugar
estratégico da cultura para divulgar ufanismo, civismo e dar credibilidade para
o governo autoritário. Tentava-se construir uma imagem otimista. Para Siviero
(2015, p. 93), a mudança permitiu que se criassem canais e instrumentos dialógicos, o que implicou a consideração da população como verdadeira “detentora dos
bens culturais e sujeitos participantes dos processos de preservação”.
A década de 1980 foi marcada pela experiência do Projeto Interação entre a Educação Básica e os Diversos Contextos Culturais (Projeto Interação), criado em 1982.
José Silva Quintas (2014), coordenador do Interação de 1982 a 1986, atribui à herança de mudanças paradigmáticas do CNRC e à conjuntura de abertura do governo Geisel à possibilidade de um projeto democrático em plena ditadura civil-militar. O Projeto foi pensado como uma construção coletiva e que, para isso, a maior
contribuição seria a formação de todos os envolvidos, a começar pelos técnicos.
Tendo como estruturantes a diferença e a pluralidade da sociedade brasileira, o
maior desafio foi encontrar o ponto ótimo que permitisse o trabalho seguindo o
mesmo princípio nos diversos contextos culturais do Brasil sem serem impostos
cartilhas e pacotes educativos prontos e acabados. A saída encontrada foi o diálogo. Com isso, tanto o poder quanto as responsabilidades foram compartilhadas.
Segundo Carlos Brandão (1996, p. 36), o Projeto Interação
quis subordinar a uma lógica da diferença, uma uniformidade curricular
e metodológica de trabalho [...]. Lógica esta cujos fundamentos são
considerados como mais adequadamente democráticos, porque além de
defender o princípio de que todos devem estudar e receber, pelo menos
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na escola, a mesma qualidade de trabalho pedagógico, sustenta a
necessidade do respeito a diferenças sociais da cultura, como princípio
de garantia da legitimidade e da própria eficácia real da distribuição
escolar de um saber necessário.
Dessa maneira, buscou-se tornar permeável os muros da escola, recuperando as
ligações que foram perdidas entre as pessoas que compõem a escola e as outras
que estão presentes na vida cultural da comunidade. É notável que os idealizadores do Projeto Interação não usam o termo patrimônio, mas sim referências
culturais. Há com isso uma mudança essencial que rompe com o patrimônio instituído. Assim, ao invés de considerar somente aquele reconhecido pelo Estado
- que privilegia apenas a grande e única narrativa nacional -, valoriza-se, em seu
lugar, aquilo que as comunidades identificaram e consideraram relevantes como
referências na sua cultura. A mudança é radical pois reconhece em todas pessoas
o direito cidadão de pronunciarem seus mundos. O patrimônio é entendido como
um direito social, o direito à memória, e impacta em outros âmbitos da vida em
sociedade como, por exemplo, a tolerância ao diferente, a autoestima, o cuidado
com o ambiente vivido e o respeito à sua própria história.
Tanto no CNRC quanto no Projeto Interação o que se verifica é uma conceituação
antagônica à perspectiva apresentada no anteprojeto escrito por Mário de Andrade, em 1936, e ao posicionamento do Sphan quando da direção de Rodrigo
Melo Franco de Andrade, de 1937 a 1967. Neste primeiro momento a noção de
patrimônio está restrita à grande narrativa em que o Estado Nacional é o único
protagonista, e as identidades plurais da sociedade importam somente na medida em que estão em consonância com o nacionalismo. Por outro lado, apesar do
contexto ditatorial, o CNRC e o Projeto Interação ampliam a noção de patrimônio
ao conceito de referência cultural. Desloca-se a importância da narrativa ufanista
para as identidades que compõem a sociedade brasileira. Os sujeitos sociais são
colocados no centro da ação. Neste caso, a proposta educativa tem como objetivo
a formação cidadã e democrática. Em contraposição, nos anos iniciais, percebe-se
uma fetichização dos patrimônios dos quais são retiradas as marcas sociais que
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revelariam a dimensão política presente na cultura. Os patrimônios eram concebi-

âmbito do Iphan, de valorizar a sua história vinculada ao CNRC e ao Projeto In-

dos como se tivessem significados e importância imanentes.

teração. Primeiro há a ressignificação do termo educação patrimonial. Ele não
está mais vinculado à metodologia apresentada pelo Guia. Como política de EP

Em 1999, há a publicação do Guia Básico de Educação Patrimonial. Esta cartilha é

serão criados novos instrumentos que considerem o patrimônio como constitu-

a consolidação de uma linha de atuação em educação patrimonial que foi apre-

inte do direito à memória. Tratar-se-ão de mecanismos que permitirão a prática

sentada ao público brasileiro em 1983, em um seminário no Museu Imperial, em

democrática do reconhecimento das referências culturais e que a educação, uti-

Petrópolis. Trata-se de uma metodologia que traduz o modelo inglês de heritage

lizando o patrimônio como mediador, buscará a formação crítica dos educandos.

education. O Guia teve a significativa importância para consolidar a terminologia
educação patrimonial no Brasil e, com isso, criar uma rubrica para políticas públicas. No entanto, ao vincular uma prática plural – a ação educativa mediada pelo
patrimônio cultural – a uma determinada metodologia, acabou afastando muitos
educadores do termo. O método definido pelo Guia, constituído por 4 etapas (observação, registro, exploração e apropriação), encontra resistência até os dias de
hoje por se aproximar da concepção educativa do Iphan nos seus anos iniciais e
se afastar da proposta do CNRC e do Projeto Interação. À apresentação da sua primeira edição do Guia, em 1999, Luiz Antônio Custódio, então diretor de Promoção
do Iphan, vincula diretamente a valorização do patrimônio cultural ao seu conhecimento. Ele diz: “a valorização do patrimônio cultural brasileiro depende, necessariamente, de seu conhecimento” (HORTA et al, p. 05). Dessa maneira, ele retoma
quase literalmente a proposta de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Para além
disso, o lugar do patrimônio nacional é retomado, escamoteando as referências
culturais e alijando os sujeitos do seu direito à pronunciarem-se. O objetivo explícito do Guia é a “alfabetização cultural”, ou seja, as diferenças culturais são transformadas em hierarquias do conhecimento. Isso retoma a aproximação da “ideologia da competência”, conceito proposto por Chaui (2014), de que só o saber dos
especialistas é digno. Os saberes populares são menosprezados. Mas também,
por meio da retomada das narrativas ufanistas, os valores que são atribuídos aos
patrimônios são tidos como imanentes a eles. Dessa forma, há a despolitização do
patrimônio cultural.
No entanto, os anos 2000 assistem a uma mudança na concepção sobre o patrimônio cultural e a educação patrimonial. Pode-se dizer que há um esforço, no
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Repensar a educação patrimonial a partir de novos
instrumentos
As políticas do patrimônio cultural são marcadas por mudanças conceituais e
estruturais a partir dos anos 2000 que são reflexo das profundas mudanças no
campo das políticas culturais no Brasil. Os reposicionamentos do Ministério da
Cultura, na posse de Gilberto Gil no governo Lula em 2003, com a ampliação institucional, na criação de secretarias e agências, conferiram maior agilidade às
políticas culturais, rediscutindo as leis de incentivo e promovendo maior participação social. Assim, no campo do patrimônio cultural há também uma abertura
política na inserção de outros atores e contextos sociais, seja por meio de novos
instrumentos (como a política do patrimônio imaterial e a chancela da Paisagem
Cultural), ou pelo reconhecimento de outros bens materiais no arcabouço patrimonial nacional (como tombamentos de remanescentes quilombolas e de bens
ligados à imigração). No que concerne à EP, no âmbito do Iphan, se destacam as
mudanças no organograma administrativo no qual o campo alcança e, por outro
lado, o fomento aos espaços de discussão, a construção de diretrizes e reflexões
conceituais e a implementação de marcos legais.
A historiografia recente da EP a partir das políticas do Iphan já está bem trabalhadas a partir de pesquisas elaborados por Biondo (2016), Oliveira (2011) e Sivieiro
(2015), dessa maneira, é necessário enfocar os novos instrumentos criados. Cabe,
no entanto uma breve digressão que diz respeito à intenção de vincular o campo
da educação à Política Nacional do Patrimônio Cultural, feita a partir da criação
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de uma coordenação específica de EP no Iphan (primeiro Gerência de Projetos

ciedade civil, incluindo representantes de diferentes superintendências estaduais

e Educação Patrimonial - Geduc, em 2004, sendo substituída em 2009 pela Co-

do Iphan.

ordenação de Educação Patrimonial - Ceduc). Pela primeira vez na trajetória do
Iphan se tem um setor exclusivo, de forma que houve um grande esforço para

Biondo (2016) entende o projeto Casas do Patrimônio enquanto conceito e es-

sistematizar ações e reflexões, provendo encontros e eventos. Tais reuniões resul-

tratégia política do Iphan. O projeto é sustentado pela noção de rede de ações

taram em passos iniciais para cunhar conceitos e/ou política de EP.

educativas. No diálogo da Casa com outros espaços e agentes que também trabalham a educação patrimonial. Assim, potencializada pela gestão compartilhada

A partir das experiências ao longo dessa trajetória contemporânea do Iphan foram

do patrimônio cultural, que diz respeito não somente aos bens consagrados e às

formulados princípios e diretrizes, aprofundamentos teóricos e avaliações das

suas divergências, as Casas do Patrimônio são locais de inclusão social e de con-

práticas educativas, que são oficializados pela publicação “Educação Patrimonial:

exão às diversas relações patrimoniais e coletivas daquele território em que estão

histórico, conceitos e processo” (Iphan, 2014). A publicação é um marco conceitual

presentes.

institucional, pois até então sobre a temática só haviam o Guia (HORTA et al.,
1999), e o “Manual de atividades práticas de Educação Patrimonial” (GRUNBERG,

No âmbito da educação formal e por meio de uma ação interministerial, entre

2007), e como referencial nacional é simbólica sua definição de que:

Ministérios da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e do Esporte foi criado o Programa Mais Educação (instituído em 24 de abril

Educação Patrimonial constitui-se em todos os processos educativos,
formais e não formais que tem como foco o Patrimônio Cultural,
apropriado socialmente como recurso para a compreensão sóciohistórica 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 pela participação
efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências
culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio (IPHAN, 2014, p.
19).
Outra conquista resultante da posição que a EP alcançou no Iphan é o conjunto de
instrumentos que permite maior diálogo e fomenta a autonomia para o reconhecimento do patrimônio pela sociedade civil. O primeiro deles, que se ressalta, são as
Casas do Patrimônio, espaços físicos de presença institucional no território, bem
como lugar de interlocução com a população local. As premissas das casas são
estabelecidas na Carta de Nova Olinda, publicada em 2009, fruto do I Seminário
de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio com a participação da so-
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de 2007, pela Portaria Normativa Interministerial nº. 17) de fomento a educação integral nas escolas públicas a partir de conteúdo diferentes das disciplinas
clássicas. Dentre as ofertas formativas, para unidades escolares em contexto urbano, há o macrocampo denominado Cultura, Artes e Educação Patrimonial, sendo
a última ação vinculada ao conceito de territórios educativos. De forma que a ação
EP se constitui na proposta de um inventário pedagógico de conhecimento do
território em que se localiza a escola, pensando a diversidade cultural de alunos,
professores e demais envolvidos no universo escolar. Esse inventário é inspirado
na metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais- INRC, que é parte da política do patrimônio imaterial do Iphan, construído com uma abordagem
específica às escolas, em especial atenção à linguagem e formato.
As experiências e repercussões dos inventários pedagógicos, despertaram o interesse da Ceduc na potencialidade da ferramenta enquanto prática educativa
para outros agentes locais e diferentes contextos fora das escolas. Assim, foi
lançada a publicação “Educação Patrimonial: inventários participativos - manual
de aplicação” (Iphan, 2016a) com uma metodologia para atender outras deman-
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das da sociedade civil, pensada enquanto exercício de cidadania e participação

conquista dos novos instrumentos institucionalizados é justamente uma forma

social. Entende-se o Inventário Participativo como ação educativa ao mobilizar as

contrária a tais práticas conservadoras, colocando as ações educativas relaciona-

pessoas por meio de ações formativas, no reconhecimento e na reflexão sobre

das às referências culturais dos grupos sociais, independente do reconhecimento

as diferentes culturas inscritas no espaço e os diferentes sujeitos sociais para os

do poder público.

quais elas fazem sentido. Ou seja, trabalham sobre o conceito de referências culturais para além do patrimônio consagrado, incluindo-o também, mas procurando
a valorização que faz parte da vida das pessoas de um determinado território.

A experiência de uma rede de educação patrimonial

Este Inventário Participativo carrega em sua proposta o objetivo bem claro de um

As ações e debates conceituais sobre EP não ocorrem somente no âmbito das

produto final, composto por fichas fruto de ações coletas, registros e pesquisas.

políticas de preservação do patrimônio cultural nacional. Enquanto campo em

Por outro lado, também se trata de uma metodologia de conhecimento de um

construção, ela ainda possui disputas narrativas e tensões que são apropriadas

território em sua complexidade cultural, resultando em uma representação das

por diferentes setores da sociedade civil. De forma que os instrumentos, diretrizes

referências culturais existentes identificadas por aqueles que as vivenciam e sig-

e revisões de noções implementadas pelo Iphan resultam e acompanham tam-

nificam-nas.

bém outras iniciativas para se pensar a EP enquanto campo de atuação autônomo, em interação com outras diversas iniciativas. Neste sentido, segundo Scifoni

Os avanços do campo da EP no século XXI abrem novas perspectivas de atuação

(2015, p.196):

e de reflexão teórica, que foram coroadas e firmadas pela instituição de marcos
referenciais da Portaria nº 137, de 29 de abril de 2016. O marco legal da portaria consolida os princípios e diretrizes construídos coletivamente e presentes na
publicação “Educação Patrimonial” (Iphan, 2014), indicando-a enquanto referencial teórico junto à publicação do Inventário Participativo (Iphan, 2016a). Dedica,
ainda, na definição conceitual de EP um parágrafo único, estabelecendo que “os
processos educativos deverão primar pelo diálogo permanente entre os agentes

(...) ao longo do tempo, as ações foram ultrapassando os muros dos
museus, se expandiram e multiplicaram em projetos nos órgãos de
proteção da memória, cultura e patrimônio, nas instituições de
ensino e organizações civis, generalizando e consagrando a Educação
Patrimonial, de forma que fica cada vez mais difícil recusar ou negar tal
expressão como designadora de uma área de atuação.

sociais e pela participação efetiva das comunidades” (art. 2º). E coloca as Casas do

Entre as iniciativas da sociedade civil, aponta-se a Repep- Rede Paulista de Edu-

Patrimônio como eixo central nos processos estratégicos de implementação das

cação Patrimonial que é um coletivo educador, constituindo-se como espaço per-

políticas do Iphan. E ainda, uma das diretrizes construídas coletivamente e pre-

manente de formação e reflexão sobre práticas de EP. A Repep inicia a partir de

sente na portaria no inciso V do artigo 3º ao considerar “que as práticas educativas

um projeto de Cultura e Extensão realizado em parceria entre o Laboratório de

e as políticas de preservação estão inseridas num campo de conflito e negociação

Geografia Urbana - Labur e o Centro de Preservação Cultural - CPC, no âmbito da

entre diferentes segmentos, setores e grupos sociais”.

Universidade de São Paulo, que desde 2013 atua para além dos muros da univer-

Portanto, demonstra-se a amplitude e multiplicidade de ações que visam a EP, o
que torna o campo um desafio constante a se pensar em outras abordagens pedagógicas e transformadoras frente às conservadoras ainda em prática. A grande
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sidade, congregando profissionais de diferentes formações e áreas de atuação.
Atualmente, fazem parte da rede profissionais e interessados que atuam e articulam a relação entre educação e patrimônio como formação e ação.
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A formação de uma rede surge da necessidade de colocar os diferentes atores

(profissionais da rede e população) e ação a partir de demandas compartilhadas

da EP juntos, superando a independência de distintos campos (museus, licencia-

por outros grupos da sociedade civil e os membros da rede.

mento ambiental, escolas, ongs, órgãos de preservação etc) articulando-os entre
si. Assim, pretende-se superar a fragmentação das ações, promovendo a reflexão

Dessa maneira, é um movimento que visa a formulação de princípios para uma EP

sobre a educação, independente de disputas entre os campos e das problemáti-

independente do campo ao qual ela esteja vinculada. A preocupação em comum

cas de origem da EP. Da mesma forma, a segunda intenção da Repep é também

parte da educação, como aquilo que une os distintos campos e os fundamentam,

buscar repensar a pedagogia do patrimônio, isto é, buscando-a enquanto reflexão

pensando o patrimônio cultural a partir de suas múltiplas e plurais relações. Em

crítica da construção do patrimônio cultural (Scifoni, 2015). E, portanto, contribuin-

seus primeiros anos de atuação a Repep contribuiu para o deslocamento de ma-

do para ampliar as referências teóricas e práticas sobre o tema, levando em conta

triz do patrimônio cultural, da forma como relembrado por Meneses (2012, p. 33)

as premissas da EP como campo dialógico e humanizador:

ao papel do artigo 216 da Carta Magna de 1988 em relação ao Decreto-Lei nº 25 de
1937. Ou seja, é uma iniciativa da sociedade civil que está repensando as práticas

[...] as ações educativas no campo do patrimônio devem permitir a
contínua reflexão a respeito do patrimônio, colaborando para a sua
transformação e, em consequência disto, para a transformação da
sociedade que o produz e que o vive, a partir dos demais princípios de
dialogicidade e respeito, já enumerados. Tais ações devem reconhecer
até mesmo a possibilidade da negação do patrimônio como
institucionalizado. As ações educativas não servem à capacitação para
a preservação dos valores impostos por outrem, mas para a afirmação
e contínua transformação dos valores produzidos diretamente pelos
sujeitos. (Repep, 2014a).
Entre as primeiras reuniões do grupo, de leituras e reflexões críticas sobre teorias
e práticas, houve a construção coletiva dos princípios da EP que são diretrizes
das ações da rede: transversalidade; dimensão política; respeito à diversidade;

da EP, gerando-as e definindo-as no campo de atuação, não mais, ou somente,
o poder público. Assim, como os novos instrumentos institucionais criados pelo
Iphan, supracitados no item anterior.
Os anos seguintes de atuação da Repep reforçam esse deslocamento ao promover ações que colocam o patrimônio cultural referente à memória e à identidade
de diferentes grupos sociais. Como exemplo, destacam-se: a proposta de revisão
de tombamento e área de entorno da Freguesia do Ó feita a partir de uma série
de atividades que buscam outros olhares existentes no bairro da zona norte de
São Paulo; e a oficina de material didático de EP que foi realizada para subsidiar a
elaboração de material didático próprio, em desenvolvimento pelos professores
da rede municipal de São Luiz do Paraitinga- SP.

interlocução; autonomia e centralidade dos sujeitos; e transformações sociais (ver

A partir de diferentes frentes de atuação, pelos Grupos de Trabalho - Gts, a Repep

definições completas em Repep, 2014a). Para ampliar as discussões e iniciar dis-

tem atuado com diversos atores sociais em diferentes territórios. No II Encontro

cussões sobre como a rede deveria se constituir foi organizado o I Encontro de

de Trabalho em 2016 a Repep apresentou para debate as ações desenvolvidas

Trabalho da Repep que resultou na sistematização da Carta da Repep (2014b) que

em cinco Gts diferentes (ver apresentações em Repep, 2016), com o objetivo de

reforçam os pressupostos de origem da rede supracitados e a necessidade de es-

repensar estratégias de atuação e repensar a rede. A partir desse encontro, con-

paços de debate e articulação. A partir destas discussões, concretizou-se diversos

statou-se: as potencialidades de uma rede; a formulação de uma metodologia es-

espaços horizontais, sem hierarquia entre os membros e sem institucionalização

pecífica de atuação coletiva a partir de demandas sociais; as problemáticas de um

(Estatuto, 2014c). De forma que visa, portanto, a educação, enquanto formação

trabalho horizontal, voluntário e sem fins lucrativos; e que a ligação dos partici-
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pantes da rede se dá pela vontade e disposição deles para formar outras práticas

experiências, de reflexão coletiva de significados e desafios sobre a prática e tam-

de preservação do patrimônio cultural.

bém de ação, luta por direitos que pensam a educação enquanto pilar central para
a cultura, a memória e o patrimônio, de forma coletiva e que sobretudo parta da

Entre os trabalhos desenvolvidos pela Repep, destaca-se o Grupo de Trabalho

relação das pessoas. Ao longo de seus quatro anos, a Repep tem colaborado com

Baixo Centro, iniciado em 2015 em parceria com o coletivo Baixo Centro e em

a construção de parcerias e com a problematização e a construção de referenciais

atual processo de finalização. O Gt Baixo Centro usou a metodologia do Iphan de

teóricos e práticos para fortalecer o campo da EP e repensar suas práticas em prol

Inventário Participativo (2016) para mapear as referências culturais relacionadas

de um patrimônio cultural cada vez mais democrático.

à problemática urbana do Minhocão (viaduto no centro da cidade de São Paulo).
O intitulado “Inventário Participativo Minhocão contra Gentrificação” foi feito em
uma perspectiva de concatenar um conjunto de dados e informações das culturas,

Conclusão: patrimônio como direito social

proporcionadas ali a partir da inserção do viaduto. Com esse conjunto, propõem-

A problematização elaborada sobre a trajetória da EP evidencia as implicações

se formular uma argumentação contrária aos processos de enobrecimento e ex-

que uma proposta de trabalho educativo pode ter. A escolha de uma referência

pulsão social que já estão ocorrendo para garantir a permanência (Nito; Scifoni,

cultural, um patrimônio no seu sentido amplo, e o desenvolvimento de uma ação

2017).

educativa implica em uma rede complexa de conceitos e concepções. Como foi

As ações do Gt trazem o entendimento do patrimônio como fator de permanência
das pessoas naquele território, principalmente dos mais pobres e vulneráveis, a
partir das referências culturais deles e das ressignificações do espaço. Em uma
perspectiva diferente do que a historiografia do patrimônio urbano revelou, principalmente nos anos 1990, no qual em nome da preservação se expulsou muitos

mostrado, a EP pode servir a vários propósitos. É preciso que os proponentes da
ação analisem criticamente sua atuação para, assim, averiguar se as consequências a que pode chegar são compatíveis com o projeto inicial. É importante ressaltar que o caminho escolhido para se chegar ao objetivo importa. Uma EP que
almeja uma sociedade democrática deve, por sua vez, ser dialógica.

grupos dos centros históricos, como o caso do Pelourinho em Salvador-BA. Neste

Como visto, a história da EP está marcada por uma concepção do patrimônio

sentido, as ações feitas pela Repep também partem de uma visão ampla sobre o

como algo exemplar, épico e ufanista. Só eram considerados os bens indicados

patrimônio cultural e a educação, por meio de concepções e ações que colocam o

pelo Estado. Eles por muito tempo, e até em algumas ocasiões atuais, representa-

campo da EP como um lugar de exercício da democracia.

vam uma restrita classe social: a elite. Por meio deles forjaram-se uma narrativa

No ano de 2017, a Repep funcionou com ampla autonomia dos Gts (remodelações
e encerramento de atividades), na força-tarefa para a finalização de estudos e reposicionamentos frente a mudanças de gestão administrativas e políticas do governo (cartas a órgãos de preservação e participação nas chamadas públicas), e
na criação de outros Gts com características e demandas recentes e transversais
(Licenciamento ambiental e educação patrimonial e criação do núcleo ABC). Com
isso, afirma-se que a Repep se consolidou como lugar de encontro e partilha de
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de uma sociedade homogênea, pacífica. Neste contexto, a indicação do que deveria ser considerado patrimônio tratava-se de um privilégio de classe. Somente
a alguns eram concedidos este poder. No entanto, a partir da distensão durante
o governo da ditadura civil-militar, a cultura passou a se democratizar. Durante
a década de 1970 e 1980 foram presenciadas experiências de educação com o
patrimônio cultural em que se considerava a alteridade presente na sociedade
brasileira. E foi com a Constituição de 1988 que a concepção democrática de patrimônio se consolidou. Os anos 2000 assistiram a inovações nas políticas públicas
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de EP, com a criação de setores específicos responsáveis pela temática e com a
criação de instrumentos que possibilitam a inversão da matriz de valoração patrimonial. O patrimônio pode e deve ser visto como algo muito mais do que os bens
que são institucionalizados. Portanto, a EP é um campo cuja potência está em
relação aos múltiplos sentidos e significados dos diferentes grupos sociais.
Com isso, destaca-se, além dessas mudanças no âmbito nacional, a criação da Repep como uma sólida subversão da sociedade autoritária e da ideologia da competência, como conceituou Chaui. O trabalho da Rede, como discriminado no seu
estatuto, evidencia como característica da esfera cultural a sua dimensão política.
É um campo de disputas. Com isso, são os agentes sociais que irão identificar suas
referências culturais, e não somente o Estado. Não há um vazio político. Por fim,
não há especialistas exclusivos, detentores únicos dos conhecimentos sobre as
referências culturais. São promovidas trocas de saberes entre todos os envolvidos. São valorizadas todas contribuições. A mudança é radical: o patrimônio é
encarado como um direito social. O direito que os grupos sociais possuem de
pronunciar sua memória.
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RESUMO
A concepção de um conceito de patrimônio cultural é uma tarefa complexa diante
do caráter dinâmico e interdisciplinar deste campo do conhecimento humano. O
patrimônio pode ser entendido como um testemunho da contribuição histórica da
sociedade e não se resume a bens dignos de conservação de uma nação (MARTINS,
2006). O patrimônio se torna principal elemento do entendimento da História
representada e “legitimada pelo imaginário social como elemento histórico de
si mesmo” (BRUSADIN, 2015. p. 24). Neste trabalho, o conceito de patrimônio é
entendido como um feito humano que está atrelado a um contexto espacial e
temporal específico associado ao mundo globalizado que transforma identidades
culturais em uma realidade multifacetada. Dentre tais perspectivas teóricas, a ação
da população local é um fator decisivo na proteção de um bem patrimonial por meio
da apropriação com fins a preservação. Este artigo pretende analisar tais aspectos
no Parque Municipal Lagoa do Nado, localizado na zona norte de Belo Horizonte/
MG. A metodologia baseia em pesquisa bibliográfica e documental, além da pesquisa
observatória in loco. A hipótese é que nesse local há um processo de proteção e
salvaguarda devido a ação da população do entorno. Conclui-se que as sociedades
que salvaguardam a memória coletiva fortalecem sua identidade em vias da noção
de pertencimento em um dado espaço.
Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Apropriação; Parque Municipal Lagoa do
Nado.

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio
Sustentável. Universidade Federal de Minas Gerais.
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INTRODUÇÃO
O Parque Municipal Lagoa do Nado, localizado em Belo Horizonte/MG, é um dos
últimos remanescentes verdes da cidade. Suas origens remontam à década de
1970, quando a população local decidiu reabilitar a antiga fazenda da família Gianetti, conhecida também como Fazendinha Janete e que se encontrava em completo abandono, e transformá-la em um espaço de lazer do bairro. Desde então,
as entidades associativas e a população local parecem lutar pela sobrevivência e
manutenção do parque e seus equipamentos. A experiência de mobilização em
favor do parque permite assumir a hipótese deste parque como um bem cultural
em que a sua apropriação simbólica tem uma influência direta na no que denominou-se como identidade local.
Desde a ampliação do conceito de patrimônio inicio do século XX, as discussões
acerca desse tema seguiram por caminhos complexos e interdisciplinares. O patrimônio se torna um conceito flexível e dinâmico que não se resume a bens dignos
de conservação. Ele é um feito humano que está atrelado a um contexto espacial e
temporal específico associado ao mundo globalizado que transforma identidades
culturais em uma realidade multifacetada (BRUSADIN, 2015). O patrimônio também pode ser entendido como um símbolo, um elemento que dá coesão e estabilidade aos grupos sociais (BACZKO, 1985). Os valores culturais são representados
através dos símbolos, mas não podem ser encontrados em sua materialidade e
sim no poder simbólico e no imaginário em que se encontram (BOURDIEU, 2005).
A ampliação do conceito de patrimônio pôs em destaque a tradição e sua relação
com a cultura. Castriota (2009) define a tradição como uma dimensão conservadora, onde “o presente repetiria o passado através daquilo que herdou” (CASTRIOTA, 2009 p.21). Com a globalização, parte da tradição acaba se perdendo no contato com outras culturas e, diante disso, percebe-se um esforço, especialmente
partindo da academia, para a recuperação e salvaguarda de tal tradição e por
consequência a cultura em si. A cultura, em seu sentido etimológico, pode ser
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de valores, concepções, saberes, símbolos, linguagens, práticas e obras” (TOFANI,
2008 p.24). A partir desta ótica, percebemos que qualquer forma de produção do
espaço está diretamente ligada à nossa herança cultural, à tradição que carregamos, e que tais interferências no espaço também deixarão uma herança cultural
para o futuro.
Dentre tais perspectivas teóricas, a ação da população local é um fator decisivo na
proteção de um bem patrimonial por meio da apropriação com fins a preservação.
Este artigo pretende analisar tais aspectos no Parque Municipal Lagoa do Nado. A
metodologia baseada em pesquisa bibliográfica e documental, além da pesquisa
observatória in loco, permite analisar como a apropriação de um bem cultural
interfere na preservação das referências culturais, na reafirmação da identidade
e na defesa do seu patrimônio. Ressalva-se que tais práticas são dinâmicas diante
das necessidades dos atores sociais no uso do espaço e suas apropriações.

A DINÂMICA CULTURAL DO PATRIMÔNIO
Não é possível instituir um conceito fixo de patrimônio, o campo é complexo,
dinâmico e, principalmente, interdisciplinar. A concepção original do vocábulo
Patrimônio remete à herança familiar, algo que descende dos pais para os filhos,
mas o passar dos anos lhe atribuiu significados mais amplos, que incorporam sentimentos, pensamentos e ações humanas (CHOAY, 2011; BRUSADIN, 2015). Somente o espaço físico não produz nenhum tipo de sentimentos, não é suficiente
para estabelecer a condição de um lugar especial. O que dá o sentido de lugar
são os sentimentos e significados ali imprimidos por uma determinada sociedade
(MARTINS, 2006). O patrimônio cultural trata-se, então, não só de sua materialidade, mas também de toda a carga imaterial e simbólica aplicado ao ele. O Patrimônio Cultural pode ser entendido como um símbolo, sendo que os símbolos
são, por excelência, instrumentos de “integração social” (BOURDIEU, 2005 p. 10)
e também de desintegração social, visto que os símbolos de um grupo acabam
alienando outros grupos.

definida como “um complexo sistema de produção e reprodução de um conjunto
2214

2215

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Pierre Bourdieu, em seu livro O Poder Simbólico (2005), descreve o poder simbólico

imateriais) humanas em um determinado contexto, seja ele social, histórico e/ou

como um poder invisível, que beira a mágica, um poder de construção da reali-

econômico. (MARTINS, 2006; BRUSADIN, 2015).

dade.
A cultura engloba aspectos materiais e imateriais da vida cotidiana. Meneses
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação,
de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do
mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder
quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela
força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização,
só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbritário.
(BOURDIEU, 2005 p. 14)

(1996, p. 89) diz que tais sentidos
são parte essencial das representações com as quais alimentamos e
orientamos nossa prática (e vice-versa) e, lançando mão de suportes
materiais e não materiais, procuramos produzir inteligibilidade e
reelaboramos simbolicamente as estruturas materiais de organização
social, legitimando-as, reforçando-as ou contestando e transformando.

Segundo Baczko (1985), os símbolos têm a função de introduzir novos valores,

Sendo assim, a cultura produz e é produzida por uma sociedade e o patrimônio é

modelando os comportamentos individuais e coletivos, utilizando o imaginário so-

reflexo desta dinâmica (TOFANI, 2008). Etimologicamente, o vocábulo cultura, pro-

cial como um dispositivo simbólico. É importante ressaltar que as manifestações

veniente do latim colere, está ligado a ações como “preparar”, “cultivar”, “cuidar”,

sociais e imagens manipulam os imaginários sociais e são manipulados por eles.

“habitar”, “morar”, “praticar”, “exercer”, “proteger”, “amar”, “respeitar”, “venerar” e

Dito isso, pode-se entender o imaginário “como um sistema de ideias e imagens de

“honrar” (FIRMINO, s/d:106 apud TOFANI, 2008). Diante disso, entende-se a cul-

representação coletiva, este passa a ser também um dos atributos que se fazem

tura como “um complexo sistema de produção e reprodução de um conjunto de

necessários para o entendimento do patrimônio cultural” (BRUSADIN, 2015 p. 24).

valores, concepções, saberes, símbolos, linguagens, práticas e obras. Sistema esse

Ao utilizar as perspectivas dos conceitos de poder simbólico e imaginário social,
pode-se chegar a um melhor entendimento do conceito ampliado de patrimônio

que estrutura a existência de cada ser e grupo humano e é capaz de instituir o que
se entenda por real” (TOFANI, 2008, p. 24).

cultural. Conceito este que está diretamente relacionado à revisão do conceito de

A cultura representa, então, em uma interpretação dos símbolos e das ações

cultura. No início do século XX o conceito de patrimônio passa por uma ampliação,

simbólicas exercidas pela sociedade, onde o homem está inserido em tramas de

principalmente após a instituição do patrimônio intangível pela UNESCO na dé-

significações criadas por ele mesmo. Os valores culturais, portanto, não são cria-

cada de 1990 como um conceito que complementa a compreensão eurocêntrica

dos espontaneamente. Eles surgem a partir de uma ação social que, através de

do patrimônio. O conceito de patrimônio, então, se afasta da noção reificada de

escolhas feitas por indivíduos que se transformaram em padrão a partir dos me-

monumento e passa a incorporar a cultura e o ambiente construído como formas

canismos de identificação, enculturação e aceitação (MENESES, 1996; BRUSADIN,

dinâmicas (CASTRIOTA, 2009). Esta incorporação deixa para trás uma visão pura-

2015). Eis que a ação social é fundamental para a preservação dos bens culturais

mente arquitetônica do patrimônio cultural para implantar uma visão abrangente

de modo que apropriar-se é uma das maneiras da memória dar sentido ao lugar.

de cultura e suas expressões simbólicas, memórias e identidades. Sendo assim, o
patrimônio cultural está ligado às construções (não só materiais, como também
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A APROPRIAÇÃO COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO
Como dissemos anteriormente, o espaço físico, por si só, não proporciona a
condição de lugar especial. O que define o sentido de lugar são os significados,
os símbolos que ali são projetados. São os conjuntos de valores representado pelos significados e símbolos que por sua vez “projeta-se no espaço geográfico e,
ao mesmo tempo em que dele vai apropriando-se, imprime marcas como que
dizendo isto sou eu e, em comunhão com o grupo social, isto somos nós.” (MARTINS, 2006, p. 39). O patrimônio assume, então, a função globalizante de um testemunho da contribuição histórica das sociedades contemporâneas e não pode
ser resumido a um conjunto de bens dignos de conservação unicamente por se
tratarem de bens de caráter dito excepcional. Não se pode dissociar a materialidade da imaterialidade nem o bem de seu uso. Esta linha de pensamento é
encontrada em diversos autores do patrimônio, entre eles, os autores destacam
Baczko (1985), Meneses (1996) e Castriota (2009). “O valor cultural não está nas
coisas, mas é produzido no jogo concreto das relações sociais” (MENESES, 1996
p. 93), ele deve manifestar-se para que tenham experiência social, para que se
transformem em tradições e para que induzam pensamentos. Eles não podem se
confinar no universo mental e devem ser encarnados na materialidade da vida,
no cotidiano. Para identificar e entender o patrimônio cultural, portanto, devemos

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

tiva de estabilidade, de permanência e identificação dos grupos. É essa perspectiva de familiaridade que permite ao grupo decifrar seu sentido e compreendê-lo.
Estes locais recebem as marcas de um grupo e são marcados por ele: “o lugar
ocupado por um grupo não é como um quadro negro no qual se escreve e depois
se apaga” (HALBWACHS, 2003 p. 159). A memória é uma forma do homem se relacionar com o seu passado de forma subjetiva e emocional e o patrimônio cultural
age como um mecanismo de representação do passado eleito para rememoração
no espaço do presente. Pierre Nora (1993) usa o termo lugares de memória para
designar estes lugares onde a memória se encarnou. Os lugares de memória, ainda que seja uma “coisificação da memória” (TOFANI, 2008, p. 30), possibilitam uma
manutenção dos significados, identidades e territorialidades resultando num fortalecimento da alteridade e da valorização da diversidade.
Fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se também à vida
social. Esta varia em função da presença ou da ausência da escrita e é
objeto da atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer
acontecimento do passado, produz diversos tipos de documento /
monumento, faz escrever a história, acumular objetos. A apreensão da
memória depende deste modo do ambiente social e político: trata da
aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens e textos
de apropriação do tempo (LE GOFF, 2003, p. 420).

compreender os circuitos de produção e consumo de sentido e valor e ter em

Deste modo, nota-se que só é possível haver patrimônio cultural se houver

mente que o eixo de compreensão está nas relações entre a sociedade e objeto e,

memória incorporada em um poder simbólico expressivo no imaginário social

até mesmo, nas relações dos homens entre si na sociedade e não no objeto físico.

que, por sua vez, necessita de grupos vivos que se utilizam da mesma como ele-

(MENESES, 1996).

mento de coesão social. Portanto, para o bem patrimonial ser definido como tal, é

Segundo Halbwachs (2003), a memória coletiva se apoia na história vivida. Ela
representa uma corrente de pensamentos e experiências em que se reencontra
o passado, onde a objetividade acerca dos acontecimentos nos faz buscar conjuntos de memórias para sua rememoração. A memória coletiva só se constitui
como memória enquanto fazer parte do mesmo grupo social. Ela é uma corrente
de pensamento contínuo, no qual as imagens habituais do mundo exterior são
inseparáveis do indivíduo. São os objetos, os símbolos, quem oferecem a perspec2218

necessário que haja apropriação, é preciso que ele seja utilizado pelos mais diversos grupos e motivos (MENESES, 1996; FREIRE, 1997). As novas discussões acerca
patrimônio e a trajetória do Parque Municipal Lagoa do Nado nos permite considera-lo um lugar de memória, um símbolo de grande importância no imaginário
local onde a apropriação é um fator determinante de preservação e salvaguarda.
Por diversas vezes a organização do grupo em favor do Parque foi o que o salvou
de ser destruído por ações tanto da esfera particular, quanto da esfera pública.
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Analisar essa trajetória permite entender claramente o que Ulpiano de Meneses

O Parque Municipal Lagoa do Nado se insere na regional Pampulha e se encontra

(1996) diz sobre os valores sociais se formarem no jogo das relações sociais. Ao

bem próximo à Lagoa da Pampulha e ao Aeroporto da Pampulha (figura 2), equi-

se organizarem para solicitar a criação de um parque em uma área privada que

pamentos que foram determinantes para o desenvolvimento da região da década

se encontrava abandonada, aquele grupo fez muito mais do que somente criar o

de 1950.

Parque, eles instituíram valores ambientais e culturais naquele local e os materializaram no cotidiano da população do entorno, tornando aquele lugar em um
patrimônio valioso, em um lugar de memória, de rememoração e de lutas. Importa, nesse momento, refletir como tais abordagens se vinculam com o cotidiano contemporâneo da vida social. O estudo do Parque Municipal Lagoa do Nado
pode auxiliar nessa compreensão.

A TRAJETÓRIA DO PARQUE MUNICIPAL LAGOA DO
NADO
O Parque Municipal Lagoa do Nado se localiza na região norte de Belo Horizonte/
MG (figura 1) e é um dos últimos remanescentes verdes de Belo Horizonte de
modo que possui aproximadamente 311 mil metros quadrados.

Figura 2: Contextualização do Parque Municipal Lagoa do Nado
Fonte: Google Earth – Manipulado pelos autores

A cidade de Belo Horizonte tem sua fundação datada do período da exploração
aurífera em Minas Gerais. Em meados de 1700 foi fundado o povoado de Curral
Del Rei, que consolidou uma economia baseada na agropecuária e em pequenas
indústrias. Após o enfraquecimento da atividade do ouro e proclamação da
república, as cidades brasileiras sofreram grandes transformações e expansões,
sendo a construção da nova capital de Minas Gerais um bom exemplo deste período de transformações (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte).
Figura 1: Localização da regional Pampulha
Fonte: PBH, Google Earth – Manipulado pelos autores
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Nas décadas de 1940 e 1950 Belo Horizonte teve o crescimento impulsionado pela

de 1950 (PBH, 2016) quando a prefeitura de Belo Horizonte anunciou uma grande

expansão das indústrias, propiciando a expansão principalmente no eixo norte-

reforma urbana, o que fez a maioria dos donos de chácaras e fazendas venderem

sul, áreas definidas por Aarão Reis como áreas rurais. A construção da Lagoa da

suas propriedades para imobiliárias ou parcelaram e lotearam por conta própria

Pampulha e seu conjunto moderno corroborou esse crescimento para o vetor

resultando em uma urbanização rápida da região, restando somente a fazenda da

norte, ao longo da Av. Antônio Carlos e em direção à Venda Nova. Venda Nova

família de Américo Renné Gianetti, conhecida como Engenho do Córrego do Nado,

surgiu em meados de 1711, de acordo com a tradição oral, como um povoado de

como uma das áreas não parceladas à época.

repouso dos tropeiros (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte).
Ao início da década de 1970 a fazenda estava totalmente degradada, o que acabou
Devido à distância entre Venda Nova e a sede da capital mineira, a região só se

por incentivar a população a ocupá-la e utilizá-la como um espaço de lazer, sendo

desenvolveu plenamente ao final da década de 1940. Com a construção do aero-

esse o início de uma luta da população em favor desta grande área verde rema-

porto da Pampulha, que iniciou suas atividades em 1933 (INFRAERO) e posterior-

nescente. Em 1973 a fazenda foi transformada em um espaço de utilidade pública.

mente a inauguração da Lagoa da Pampulha em 1943 (Prefeitura Municipal de

Em 1983 a população se mobilizou e organizou a ‘1ª Festa da Lagoa do Nado’ e

Belo Horizonte), tem-se a necessidade da construção de um sistema viário para a

logo após fundou-se a Associação Cultural Ecológica Lagoa do Nado (ACELN), uma

conexão da região de Venda Nova ao Hipercentro de Belo Horizonte, resultando

entidade civil sem fins lucrativos, compromissada com a vida, a cultura, na boa

na abertura da Av. Antônio Carlos (figura 3) e, em 1946, da Estrada da Pampulha a

relação do homem com o meio ambiente. A ‘Festa da Lagoa do Nado’ se repetiu

Venda Nova, conhecida atualmente como Av. Pedro

pelos próximos 15 anos, totalizando 15 edições, onde cada edição trazia um tema
diferente relacionado ao meio ambiente, a criação e manutenção do parque e
preservação ambiental. Em 1984, a prefeitura autoriza a compra do terreno para
a construção de um parque público, que foi inaugurado em 1994 (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte).
Desde antes da fundação do parque a população local possui uma identificação
muito forte com o mesmo que resultaram nas diversas ações em prol de sua defesa e manutenção. Com isso, podemos ressaltar duas passagens recentes e de
extrema importância para o entendimento da relação entre os usuários e o Lagoa
do Nado. A primeira aconteceu ao final de 2012, quando a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte iniciou o projeto de duplicação da Av. Pedro I para a implantação

Figura 3: Av. Antonio Carlos, s/nº. 1944

da via exclusiva para ônibus, tendo em vista o Projeto de Aceleração do Cresci-

Fonte: Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

mento e a adequação da cidade para a recepção de jogos da Copa do Mundo de

Após a inauguração da Lagoa da Pampulha em 1943 a ocupação da área, que antes era conformado por chácaras e fazendas, foi se intensificando e novas áreas
foram parceladas, porém o caráter rural ainda se manteve até o final da década
2222

2014. O projeto inicial previa a retirada de uma área considerável do Lagoa do
Nado. A população, junto à Associação Cultural Lagoa do Nado, resistiu ao projeto
e conseguiram reverter o projeto inicial, deixando a área do parque intacta. O
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segundo momento acontece em 2014, quando a população se mobiliza pela re-

senta o início da objetificação da memória coletiva, descrita por Pierre Nora (1993),

abilitação do casarão original, datado da década de 1930, que ainda mantém seus

já que sua criação só se deu devido à mobilização de um grupo de pessoas e que

traços originais, na Conferência Municipal de Cultura. O casarão foi reabilitado

deixam sua marca no bem cultural reforçando sua identificação e a ligação com o

para receber o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional da Lagoa do

território. Com isso, o Lagoa do Nado pode ser considerado patrimônio cultural,

Nado, local que desde a década de 1990 recebe artistas populares.

no qual sua salvaguarda se dá pela ação dos usuários e moradores do entorno,
demonstrando a força da mobilização e da apropriação como ferramentas para a

A hipótese relacionada para este artigo, posto que estudos observatórios e documentações estejam em fase de realização, é que a Associação Cultural Lagoa
do Nado se apropriou de seu espaço social como forma de preservá-lo. Tal ação
social foi provocada pela incorporação deste bem simbólico no imaginário social
dos moradores constituindo-se parte de sua memória coletiva.

CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS

defesa do patrimônio em um contexto geral.
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bem é a conversão da memória coletiva em objetos e ações (NORA, 1993), o entendimento da relação desta memória com o usuário e o bem se torna essencial. Sua
história possui a marca de várias lutas e mobilizações de proteção da memória coletiva. Marcas essas que o tornam tão peculiar, quando comparado com a origem
da maioria dos parques de Belo Horizonte e suas transformações realizadas poder
político centralizado, seja pelos agentes públicos seja pelo poder privado.
Nos últimos anos, a ampliação do conceito de patrimônio cultural permitiu a categorização de outros tipos de bens, além do monumento e do monumento histórico, como bens de relevância cultural. Ao analisar alguns dos conceitos envolvidos
na perspectiva patrimonial, percebe-se que a cultura nada mais é que um sistema
de produção e reprodução onde o sujeito a molda e é moldado por ela. Nesse
sistema, o que é passado pode ser nomeado tradição e memória coletiva e tem
ação determinante da colocação do sujeito na sociedade. O Lagoa do Nado repre-
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RESUMO
Desde o primeiro quartel do século XX especialistas em diversas áreas do
conhecimento já promoveram em todos os continentes mais de trinta encontros para
discutir, em um determinado tempo e contexto, posturas tecnicamente adequadas
capazes de subsidiar intervenções em bens culturais de diversas naturezas
abordando, direta ou indiretamente, os procedimentos apropriados relacionados a
conservação e restauração de esculturas, pinturas, edifícios, conjuntos arquitetônicos,
acervos etnográficos, arqueológicos, paisagísticos entre outros. Estes encontros
geraram como resultado as chamadas “Cartas Patrimoniais”, que refletem, ainda que
de forma genérica e resumida, as posturas recomendáveis produzidas com base nos
recursos da época e das quais extraímos bases teóricas para discutir a conservação
dos bens culturais. Uma dessas cartas, publicada em 2005 e conhecida como Carta
de Morelia, aborda e aprofunda especificamente aspectos do patrimônio funerário,
foco desta pesquisa, que foi inicialmente motivada pela necessidade de se embasar
ações de conservação previstas para o Cemitério da Consolação. Considerada a mais
antiga necrópole laica e pública da cidade de São Paulo, materializa em seus espaços
e construções as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais e que desde
1858 alterou a forma como a sociedade sepultou e homenageou seus familiares,
personalidades e artistas. A Carta de Morelia bem como outras Cartas Patrimoniais
subsidiaram as ações do extinto “Grupo de Estudos em Arte e Arquitetura Cemiteriais”
(GEAAC), grupo de pesquisa vinculado ao “Programa Memória & Vida”, iniciativa
conjunta entre o Serviço Funerário Municipal e a Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. O grupo publicou dois documentos direcionados aos concessionários
de jazigos e seus zeladores, promoveu o inventário de jazigos de maior relevância, e
realizou palestras e oficinas de capacitação destinadas aos jardineiros, sepultadores
e zeladores, com vistas a promoção da conservação material do acervo arquitetônico
e artístico de um espaço tombado pelas esferas municipal e estadual. Assim, a
presente pesquisa objetiva identificar, tanto na Carta de Morelia, quanto noutras
Cartas Patrimoniais, artigos e recomendações capazes de respaldar e/ou incitar
discussões técnicas acerca da conservação dos bens culturais presentes em um
cemitério a partir da experiência do GEAAC.
Palavras-chave: Cartas patrimoniais; conservação, patrimônio funebre, Cemitério da
Consolação.
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INTRODUÇÃO
A mais antiga necrópole laica e pública do município de São Paulo, o Cemitério
da Consolação, hoje próximo ao centro da cidade, possui rico e diverso acervo de
arte e arquitetura tumular, também denominada funerária ou cemiterial. Desde
sua fundação, acompanhou relevantes mudanças sociais, políticas, econômicas
e culturais que por mais de um século alteraram a forma como a sociedade
sepultou e homenageou seus familiares, personalidades e artistas. Segundo
informações do site do Serviço Funerário do Município de São Paulo (2016):
Após a criação do Cemitério da Consolação em 1858, encerrouse em São Paulo a prática de sepultar as pessoas nas criptas das
igrejas, criticada por razões sanitárias, desde 1820. A secularização
do sepultamento também representou o fim do hábito de marcar a
posição social dos defuntos por meio de sua localização no interior das
igrejas, com maior ou menor distância do altar. O então denominado
Cemitério Municipal atenderia a todos os estratos sociais, de escravos
a fazendeiros. Surge, nesse contexto, o hábito recorrente entre a elite
paulistana de homenagear os amigos e familiares falecidos com obras
tumulares monumentais, à altura de sua importância social, como
forma de perpetuar após a morte a distinta posição social adquirida em
vida.
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No que tange a conservação material do acervo arquitetônico e artístico do Cemitério da Consolação, o Programa Memória & Vida contou com o apoio do Grupo
de Estudos em Arte e Arquitetura Cemiteriais (GEAAC), que contribuiu com diversas ações, tais como: o inventário de alguns exemplares relevantes; a produção
de ficha de inventário exclusiva e adaptada a especificidade do acervo; a pesquisa
dos principais fatores de degradação, patologias, materiais e tipologias encontradas; a realização de testes de limpeza seguros e adequados a cada tipo de material; e a promoção de palestras e oficinas de capacitação, junto aos funcionários
dos Cemitérios da Consolação e do Araçá, buscando conscientizá-los acerca da
importância do acervo e das técnicas mais adequadas à conservação. Vale ressaltar que o Cemitério do Araçá, construído em 1887 como extensão do cemitério
da Consolação, então denominado Cemitério Velho, foi inicialmente um cemitério
de imigrantes, especialmente italianos, que se beneficiaram do progresso social
decorrente da valorização da economia cafeeira.
O GEAAC produziu ainda duas publicações técnicas voltadas respectivamente aos
concessionários desses Cemitérios, considerando o tipo do acervo predominante,
e outro dedicado às pessoas que promovem a limpeza cotidiana desse acervo,
neste texto denominadas “zeladores”, ampliando e popularizando informações
acerca dos métodos mais adequados à conservação da arte e arquitetura tumular. Foram respectivamente denominados “Conservação de Bens Tumulares: publicação dirigida aos concessionários” e “Práticas de conservação de Bens Tumu-

Devido aos valores histórico, arquitetônico, ambiental, cultural, artístico e simbóli-

lares: publicação dirigida a profissionais”.

co tanto atribuídos pela sociedade quanto pelos órgãos de preservação municipal
e estadual e a particular atenção despertada pela Prefeitura Municipal de São Pau-

Cabe ressaltar que, todo trabalho realizado foi previamente discutido e embasado

lo foi criado, em 2015, por meio da parceria entre o Serviço Funerário Municipal e

a partir de recomendações internacionais, principalmente aquelas contidas nas

a Fundação São Paulo, vinculada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Cartas Patrimoniais, que contemplam ou dão subsídios ao assunto aqui tratado.

(PUC-SP), o Programa Memória & Vida, já extinto. Entre os meses de fevereiro

Dessa forma, o presente texto tem por principal objetivo, apresentar como es-

e outubro de 2016, desenvolveu-se a partir do referido Programa uma série de

sas cartas subsidiaram a definição de uma postura tecnicamente apropriada por

ações em prol da valorização e pesquisa de temas concernentes à morte como a

pesquisadores do GEAAC, e nortearam os critérios que foram multiplicados junto

ocupação cidadã dos cemitérios, com o objetivo de tornar seus espaços cemiteri-

aos zeladores dos Cemitérios. Estes profissionais, desprovidos de formação espe-

ais mais perceptíveis e fruídos à população, como um parque de memórias.

cífica, realizam periodicamente pequenos reparos e limpezas nos jazigos tomba-
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dos ou não, dos cemitérios já citados acima. Toda a prática do GEAAC focou mais

Cada encontro técnico como este, realizado na Austrália, gerou como resultado fi-

nas especificidades do Cemitério da Consolação objeto de análise deste artigo.

nal, uma “Carta Patrimonial”, ou seja, um documento formado por um conjunto de
diretrizes que, idealmente, deveria embasar tanto as decisões dos participantes

Dada a complexidade dos temas que envolvem a conservação da arte e arquitetu-

na promoção de ações de salvaguarda em seus países de origem, quanto nas out-

ra cemiterial não se tem a pretensão de aqui esgotar o assunto, considerando que

ras nações, carentes de diretrizes semelhantes. As Cartas Patrimoniais, segundo

todos os documentos pesquisados, bem como as correntes modernas de restau-

Kühl, (2010, p.1) refletem, de forma genérica e resumida, posturas possíveis para

ração, são abrangentes e envolvem uma série de bens patrimoniais em diversos

o momento no qual foram produzidas:

contextos e, por isso, permitem e contribuem com análises a partir de outras interpretações e/ou pontos de vista.

AS CARTAS PATRIMONIAIS COMO FERRAMENTAS DE
CONSERVAÇÃO
Ao longo do século XX, especialistas em diversas áreas do conhecimento humano,

As cartas patrimoniais são fruto da discussão de um determinado
momento. Antes de tudo, não têm a pretensão de ser um sistema teórico
desenvolvido de maneira extensa e com absoluto rigor, nem de expor
toda a fundamentação teórica do período. As cartas são documentos
concisos e sintetizam os pontos a respeito dos quais foi possível obter
consenso, oferecendo indicações de caráter geral. Seu caráter, portanto,
é indicativo ou, no máximo, prescritivo.

incluindo da conservação e restauração promoveram, em todos os continentes,
mais de trinta encontros para discutir, naquele dado momento, posturas tecni-

Embora não possuam valor jurídico, suas ricas contribuições subsidiaram a criação

camente adequadas, capazes de discutir e fornecer subsídios às intervenções em

de leis específicas em todo mundo, capazes de regular as posturas adequadas a

bens culturais de diversas naturezas, abordando, direta ou indiretamente, proced-

serem adotadas por cada nação, em cada tempo e situação. É desejável que para

imentos relacionados às esculturas, pinturas, construções históricas, conjuntos ar-

tanto sejam avaliadas de forma crítica e individualizada.

quitetônicos, acervos etnográficos, arqueológicos, entre outros.

AS CARTAS PATRIMONIAIS E A CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO FÚNEBRE

Por diversas vezes e em contextos específicos especialistas definiram ou completaram o conceito de bem de valor cultural. A Carta de Burra (1980, p.1) - publicação
resultante da reunião técnica realizada pelo Conselho Internacional de Monumen-

As Cartas Patrimoniais tratam de temas variados no que se refere à conservação de

tos e Sítios (ICOMOS) em Burra, na Austrália (1979), por exemplo, define que:

monumentos e sítios de interesse cultural. Por essa razão esses documentos são

“O termo bem designará um local, uma zona, um edifício ou 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. O termo significação cultural designará o
valor estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações
passadas, presentes e futuras”.

utilizados como referências para, de alguma forma, também respaldar ou incitar
tecnicamente discussões acerca dos trabalhos de conservação de espaços cemiteriais, focando principalmente nos artigos e recomendações que abordam intervenções diretas sobre a matéria das obras de arte e arquitetura, aqui representadas por jazigos e suas variações. A compilação desses artigos e recomendações,
proposta por esta pesquisa, busca embasar discussões sobre a conservação dos
jazigos do Cemitério da Consolação, principalmente sobre a limpeza do acervo já
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frequentemente realizada de forma aleatória e empírica por “zeladores” que ad-

Em seu item 5º “A conferência constata que, nas condições da vida moderna, os

otam posturas próprias e muitas vezes inadequadas. Busca ainda discutir outros

monumentos do mundo inteiro se acham cada vez mais ameaçados pelos agentes

aspectos que igualmente colaboram com a degradação desse emblemático frag-

atmosféricos”. Tal artigo aponta que a poluição atmosférica, muito mais severa

mento do espaço urbano paulistano.

nos dias de hoje, já era considerada um fator de degradação notável na década de
1930. A degradação causada por fatores químicos, decorrentes da influência da

Devido a sua importância na produção da paisagem das cidades e por sua com-

poluição atmosférica é, sem dúvida, uma das maiores responsáveis pela perda de

posição vegetal, a Carta de Juiz de Fora (2010, p.2), dita “Carta dos Jardins Históri-

material em diversos jazigos do Cemitério da Consolação, principalmente naque-

cos Brasileiros”, inclui os cemitérios na categoria de jardins históricos:

les confeccionados em mármore, dada sua central localização na malha urbana

Considera-se jardim histórico os sítios e paisagens agenciados pelo
homem como, por exemplo, jardins botânicos, praças, parques, largos,
passeios públicos, alamedas, hortos, pomares, quintais e jardins
privados e jardins de tradição familiar. Além desses jardins zoológicos,
claustros, pomares, hortas, cultivos rurais, cemitérios, vias arborizadas
de centros históricos, espaços verdes circundantes de monumentos ou
centros históricos urbanos, áreas livres e espaços abertos em meio à
malha urbana, entre outros. [Grifo nosso].
O Artigo 1º da Carta de Florença (1981, p.1), igualmente focado na preservação
de jardins históricos já havia definido “jardim histórico” como uma “composição
arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista da história ou da arte, apresenta,
um interesse público. Como tal é considerado monumento” e, portanto, passível

de São Paulo.
O material particulado proveniente dessa poluição, que nas grandes cidades é
causada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, deposita-se sobre a
superfície dos jazigos. Ligadas à água das chuvas - ou mesmo do sereno matinal
diário - as moléculas de dióxido de enxofre (SO2) presentes na atmosfera transformam-se em ácido sulfúrico (H2SO4) atacando os materiais constituintes das
obras de arte. Como são frequentes, tornam a superfície acidificada - o que acelera reações químicas indesejáveis que provocam a perda de material superficial.
Provoca ainda, sobre argamassas ricas em carbonato de cálcio, ou sobre rochas
carbonáticas, como é o caso do mármore, um dano caracterizado por uma mancha escura, conhecido como “crosta negra”.

de cuidados. Diversas Cartas Patrimoniais foram publicadas antes da carta de Flo-

A crosta negra é, segundo o Glossário de Danos em Pedras do ICOMOS (2001), a

rença abordando aspectos variados sobre bens culturais.

transformação do carbonato de cálcio (CaCO3) presente em rochas carbonáticas

Embora já tivessem havido outros encontros europeus nos quais se discutiu
critérios para intervir em monumentos históricos, a primeira carta patrimonial,
conhecida como “Carta de Atenas” (1931), propagou pelo mundo as conclusões
decorrentes da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro de Monumentos como um movimento de atenção e ordenação das ações de preservação.

em sulfato de cálcio (CaSO4) - o popular gesso. Após essa transformação, o gesso
liga-se a outros poluentes atmosféricos produzindo uma camada rígida e enegrecida bastante difícil de remover. Tais manchas e/ou perda da superfície polida das
esculturas – dano comumente encontrado no extenso acervo em mármore do Cemitério da Consolação - prejudicam a leitura estética da obra além de caracterizar
um grave problema de conservação de um acervo. Notam-se manchas causadas
pelos mesmos fatores sobre diversos jazigos revestidos com pedras fingidas produzidas, no caso do Cemitério da Consolação, com argamassas do tipo raspada ou
lavada a base de argamassa mista de cimento e cal.
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Sobre os jazigos há ainda o acúmulo de poluentes de origem orgânica, como ex-

ização de danos. É o caso da utilização frequente de cloro, água sanitária e até

crementos de aves, gordura, acúmulo de folhas, líquens, musgos, algas, enraiza-

soda caustica associada a sabão de coco. Assim, discutir e propor métodos mais

mento de plantas superiores e poeira como também restos de parafina de velas

controlados, torna-se uma ação de educação patrimonial aplicada à conservação

proveniente do acendimento de velas. Para maior controle desses mecanismos

já que discute em que escala uma obra pode estar suficientemente limpa sem que

de degradação faz-se necessário o emprego de métodos muitas vezes simples,

haja prejuízos, impactos ou transformações em sua historicidade e aspecto estéti-

capazes de minimizar danos e diminuir a velocidade com que os materiais se de-

co decorrentes de limpezas excessivas.

gradam, como por exemplo, a adoção de limpeza semanal mecânica e delicada do
acervo, realizada com espanadores de pó, trinchas ou escovas de cerdas macias.

Tal reflexão é abordada pelo artigo 6 da Carta de Burra que indica que “as opções a
serem feitas na conservação total ou parcial de um bem deverão ser previamente

Embora uma simples lavagem por via úmida não seja mais caracterizada como

definidas com base na compreensão de sua significação cultural e de sua condição

uma ação de conservação, devido as interações que a água pode causar com os

material”. Tal compreensão reforça a necessidade de evitar modificações na obra

materiais componentes das obras de arte, deve-se considerar a especificidade do

“cujo impacto sobre as partes da substância que apresentam uma significação

caso desses jazigos (exposição a poluentes variados) e conforme a situação ex-

cultural seja o menor possível” (Carta de Burra, 1980, Artigo 7, p.2).

ecutá-la semestralmente, com o uso de pouca água limpa associada a escovação,
valendo-se de ferramenta de cerdas macias, eventualmente acompanhada de

Considerando a heterogeneidade e riqueza cultural do acervo de arte e arquite-

sabão neutro.

tura cemiterial do Consolação, seria indicado que cada obra pudesse ser tratada
com rigor. Todavia, sabe-se que ações desse nível já raras em monumentos ur-

Manchas sobre os jazigos podem ainda ter como origem o ataque de microrganis-

banos são ainda mais raras em obras dessa natureza.

mos (degradação microbiológica). Para esses casos e com base em testes realizados pelo GEAAC a limpeza mecânica pode considerar a associação de um biocida

No artigo 6º (p.3) da já citada Carta de Atenas, os membros que a compuseram

de amplo espectro, a base de amônio quaternário diluído, que deverá ser aspergi-

“unanimemente aconselham, antes de toda consolidação ou restauração parcial,

do sobre a superfície a fim de eliminar fungos, algas, bactérias e vírus sensíveis ao

análise escrupulosa das moléstias que os afetam, reconhecendo, de fato, que

tratamento. Esse procedimento deverá ser realizado e repetido por alguns dias até

cada caso contribui um caso especial”. Tal artigo chama atenção para o fato de

que as manchas sejam facilmente removidas com água e sabão neutro e poderá

que cada obra é particular e têm materiais variados expostos a condições climáti-

ser reaplicado anualmente. A lavagem deve ser preferencialmente realizada nos

cas, químicas, físicas e antrópicas específicas. Cada material deve, portanto, ser

meses de menor índice de umidade relativa do ar, o que favorece a secagem mais

investigado previamente e individualmente, por profissional especializado, capaz

rápida do material tratado.

de caracterizá-lo, identificar suas particularidades, fatores intrínsecos e extrínsecos de degradação e, a partir das informações levantadas, avaliar em conjunto com

É importante ressaltar que alguns jazigos do cemitério da Consolação sofrem lim-

o conservador-restaurador o tipo de intervenção mais segura, que não cause ou

pezas periódicas realizadas por “zeladores” ou jardineiros contratados informal-

potencialize danos futuros.

mente pelos concessionários que, sem qualquer critério, empregam materiais e
métodos agressivos, tantas vezes responsáveis pelo aparecimento ou potencial-

Transcorridos mais de trinta anos do encontro em Atenas houve uma nova reunião, em Veneza (Itália), que rediscutiu e ampliou os conceitos presentes na
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Carta de Atenas. Este encontro, denominado II Congresso Internacional dos Ar-

vação e construção cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e

quitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, foi promovido pelo Conselho In-

comprovada pela experiência”.

ternacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e gerou a “Carta de Veneza” (1964)
que recomenda, por exemplo, em seu Artigo 2º (p.2) atentar para o fato de que

Muitas vezes alguns materiais, apresentados pelo comércio como soluções uni-

“A conservação e a restauração dos monumentos constituem uma disciplina que

versais, podem ser danosos aos bens culturais, pois sofrem alterações potencial-

reclama a colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir para

izadas pelo meio onde se situam. Nesses casos mais vale utilizar um material sim-

o estudo e salvaguarda do patrimônio monumental”. Este artigo é revisitado e

ples, compatível e inerte, de eficácia já comprovada, do que soluções “milagrosas”,

reforçado pelo Artigo 4º do Item “Conservação” da Carta de Burra (1980, p.2) que

arriscadas e irreversíveis.

indica que “ a conservação deve se valer do conjunto de disciplinas capazes de
contribuir para o estudo e a salvaguarda de um bem. As técnicas empregadas
devem, em princípio, ser de caráter tradicional, porém pode-se, em determinadas circunstâncias, utilizar técnicas modernas, desde que se assentem em bases
científicas e que sua eficácia seja garantida por uma certa experiência acumulada”.
Percebe-se, por meio da leitura crítica dos artigos citados, que a participação de
profissionais de diferentes e específicas áreas do saber é absolutamente bem-vin-

O Artigo 9º da Carta de Restauro (1972, p.4) também indica que:
“A utilização de novos procedimentos de restauração e de novos
materiais em relação aos procedimentos e materiais de uso vigente
ou de algum modo aceitos deverá ser autorizada [...] de acordo com
parecer justificado a quem também competirá atuar no que disser
respeito a desaconselhar materiais ou métodos antiquados, nocivos ou
não comprovados [...]”.

da e necessária para a melhor caracterização e compreensão dos materiais empregados nos monumentos, e das patologias que lhes acometem. No caso do acervo

O artigo em referência reforça a necessidade de cautela e pesquisas prelimin-

de arte tumular do Cemitério da Consolação a avaliação prévia de especialistas

ares, como já havia abordado a Carta de Veneza em seu Artigo 10º. A Carta de

em química, física, biologia, restauração, arquitetura, história da arte, metalurgia

Restauro, em seu Anexo A (p. 8) também recomenda que “Quanto ao problema

e geologia é fundamental para identificar e caracterizar os materiais empregados,

geral da consolidação dos materiais arquitetônicos e das esculturas ao ar livre, de-

definir critérios de intervenção seguros e prever o comportamento das pedras,

vem-se evitar experimentações com métodos não suficientemente comprovados,

argamassas, ligas metálicas e demais materiais após os tratamentos propostos,

que possam produzir danos irreparáveis”. Isso se aplica quando da indicação de

utilizando para isso técnicas tradicionais ou não.

vernizes, resinas ou consolidantes que possam provocar o aumento da resistência mecânica superficial nos suportes das obras promovendo incompatibilidades

Ainda com relação ao emprego de materiais e técnicas modernas o artigo 10º da

entre seus índices de retração e dilatação naturais.

Carta de Veneza (1964, p.3) observa que o uso de novas técnicas e materiais é
permitido, mas dentro de certos limites. Somente serão aceitos aqueles que não

Quando houver a necessidade de adotar medidas capazes de preservar as obras

ofereçam nenhum tipo de risco à obra e que tenham sua ação controlada previa-

dos efeitos contaminadores ou causados pelas variações atmosféricas, térmicas

mente a partir de estudos e simulações laboratoriais. Observa ainda que “quando

e higrométricas estas “não deverão ser tais de modo a alterar sensivelmente o

as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação do monumento

aspecto da matéria e a cor das superfícies [...]”. Se, contudo, modificações desse

pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conser-

gênero forem indispensáveis para o fim superior da conservação, tais modifi-
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cações deverão ser feitas de modo a evitar qualquer dúvida sobre a época em que
foram executadas e com as modalidades mais discretas”. (Carta de Restauro, 1972,
p.4.). Muitas resinas filmogênicas anti-pichação ou hidro-repelentes disponíveis
no mercado podem causar essas alterações nas obras de arte sendo, portanto,
na maioria dos casos, não recomendadas. É exemplo desses procedimentos, potencialmente danosos, o uso de resinas protetivas ou consolidantes para pedras,
argamassas e tijolos facilmente encontrados no mercado que, embora sejam
oferecidos como solução, devam passar por ensaios prévios capazes de avaliar,
em cada caso, seu desempenho, que varia de acordo com o material e o ambiente
ao qual se expõe. O contrário pode acarretar em danos até irreversíveis ou perdas
exponenciais. Não é raro ver, sobre as esculturas de pedra que ornamentam os
jazigos do Consolação, inadequados e brilhantes vernizes, já concheados devido
ao vapor d’água retido em seu interior.
É importante lembrar que pouco tempo antes da publicação da Carta de Veneza (1964) os princípios de restauro formulados pelo italiano Cesare Brandi, então
publicados na “Teoria da Restauração” (1963), já motivavam intervenções de conservação e restauro coerentes, honestas e conscientes. Tais princípios propõem o
profundo respeito ao material original da obra de arte, que todas as ações sobre
um bem sejam limitadas ao mínimo e que em caso de necessidade de utilizar novos materiais, que estes sejam reversíveis, que facilitem no futuro sua substituição
por técnica ou material de qualidade superior e que sejam ainda facilmente distinguíveis pelo observador, evitando assim interpretações equivocadas decorrentes
de falsificação estética ou histórica. Segundo Kühl (2005, p.25) os três princípios
fundamentais de restauro acima citados, devem ser pensados de forma concomitante, e são respectivamente:
Distinguibilidade: pois a restauração (que é vinculada às ciências
históricas) não propõe o tempo como reversível e não pode induzir
o observador ao engano de confundir a intervenção ou eventuais
acréscimos com o que existia anteriormente, além de dever documentar
a si própria. Reversibilidade: pois a restauração não deve impedir, tem,
antes, de facilitar qualquer intervenção futura; portanto, não pode

2240

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

alterar a obra em sua substância, devendo-se inserir com propriedade
e de modo respeitoso em relação ao preexistente. Mínima intervenção:
pois a restauração não pode desnaturar o documento histórico nem a
obra como imagem figurada. [Grifo nosso].
Todas as ações executadas ou propostas para os jazigos do Cemitério da Consolação deveriam estar apoiadas nesses princípios, considerando seu valor cultural,
artístico, histórico e arquitetônico.
Oito anos após a publicação da Carta de Veneza, um novo encontro promovido
pelo Ministério da Instrução Pública da Itália entre os Superintendentes e Chefes
de Institutos Autônomos gerou a “Carta de Restauro” (Itália, 1972). Em seus artigos 1º e 2º definem quais são as obras sujeitas a suas instruções, a saber (Brandi,
2014, p. 228):
Todas as obras de arte de qualquer época, na acepção mais vasta, que
vai dos monumentos arquitetônicos aos de pintura e escultura, mesmo
em fragmentos, e do remanescente paleolítico às expressões figurativas
das culturas populares e da arte contemporânea, pertencentes a
qualquer pessoa ou instituição, para os fins de sua salvaguarda e
restauração, são objeto das presentes instruções, que adotam o
nome “Carta de Restauração 1972”. Além das obras indicadas [...], são
assimiladas a elas, para assegurar sua salvaguarda e restauração,
o conjunto de edifícios de interesse monumental, histórico ou
ambiental, em particular os centros históricos; as coleções artísticas e
as decorações conservadas em sua disposição tradicional; os jardins e
parques que forem considerados de particular importância”.
A Carta de Restauro novamente reavalia e amplia a discussão sobre as ações de
salvaguarda de acervos de arte de toda natureza e define, em seu Artigo 4º (p.1)
que, “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”.
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No trecho transcrito acima fica claro que uma limpeza - embora pareça uma ação

ras ou nas tonalidades dos mármores”. (Brandi, 2014, p.59). O Artigo 8º da mesma

corriqueira e inofensiva - não deve ser caracterizada como ação de conservação,

carta aponta ainda que em caso da necessidade de limpeza “em um lugar situado,

uma vez que é realizada diretamente sobre a superfície da obra e nela pode

se possível, em área limítrofe da zona sobre a qual se atuará, deverá ser conser-

provocar alterações. Isso pode se agravar quando são propostas por pessoa que

vada uma amostra do estado anterior à intervenção [...]”.

desconheça o substrato e sua consequente resposta aos produtos de limpeza empregados. Tal medida pode acarretar na remoção da pátina[1], constituindo grave

Essa ação pedagógica e honesta permite que o espectador frua a obra valorizando

perda na leitura da obra e de seu percurso histórico. No mesmo trecho pode-se

seu percurso histórico. No caso do Cemitério da Consolação, o nível de limpeza es-

perceber ainda o incentivo à salvaguarda do bem por meio de medidas de conser-

perado pelos concessionários (donos dos jazigos) que contratam os serviços dos

vação que não impliquem em intervenção direta.

“zeladores” normalmente é bastante alto, o que muitas vezes significa o emprego
de métodos agressivos de limpeza. Vislumbra-se normalmente resgatar o aspecto

No caso do Cemitério da Consolação pode-se indicar, como ações indiretas de

original das obras, sua aparência no momento da concepção, o que é contrain-

conservação, tanto a poda controlada de árvores responsáveis por excessivo som-

dicado e impossível. Essas intervenções agressivas falsificam o tempo histórico

breamento do local e decorrente proliferação de microrganismos sensíveis aos

da obra, prejudicam seu percurso ao longo do tempo e muitas vezes removem,

raios ultravioletas presentes na luz do sol, quanto pela manutenção adequada de

junto com a limpeza, a pátina formada ao longo de muitos anos. É comum ver

sistemas de drenagem de águas pluviais. É importante lembrar que no local em

intervenções realizadas com produtos de limpeza extremamente agressivos que

questão a má drenagem de águas pluviais é responsável pela variação dimension-

branqueiam demasiadamente rochas carbonáticas, por exemplo, ou dão polimen-

al dos substratos responsáveis por destacamentos de argamassas, de ornatos e

tos profundos as peças de bronze e latão, descaracterizando-as e desvalorizan-

pinturas. O mesmo se estende para a limpeza dos passeios, desobstrução de bo-

do-as. É necessário desenvolver, implantar e fiscalizar um programa contínuo de

cas de lobo, coleta de lixo, controle de pragas urbanas que igualmente correspon-

formação de mão de obra a fim de esclarecer, entre outras questões, tanto aos

dem a desejadas ações de conservação que no local nem sempre são realizadas

concessionários quanto aos zeladores, os adequados limites a serem respeitados

numa periodicidade adequada.

na limpeza de bens culturais que são inclusive mencionados por documentos internacionais como a Carta de Restauro mencionada.

Ainda com relação à preservação da pátina, o Artigo 6º da Carta de Restauro (1972,
p.2) “Proíbe a remoção das pátinas” e o Artigo 7º (item 2, p.3.) indica que a ”limpeza

É sabido que a pátina, além de apresentar um sofisticado acabamento estético,

de pinturas e esculturas jamais deverá alcançar o estrato da cor, respeitados even-

preserva a historicidade da obra como também protege o substrato das ações

tuais pátinas e vernizes antigos; para todas as outras categorias de obras, nunca

climáticas. Sobre sua preservação nas obras de pedra, tão comuns no Cemitério

deverá chegar na superfície nua da matéria de que são constituídas as obras. Isso

da Consolação, o Anexo B da Carta de Restauro (1972, p.8) discorre:

porque [...] o tempo passa e não tem incidência menor do que nas cores das pintu-

Pátina é um composto químico que se forma na superfície dos
materiais em resposta à exposição destes à atmosfera, produzindo uma
aparência de antiguidade ou envelhecimento responsável por caracterizar
materialmente seu percurso histórico.
[1]
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“A pátina da pedra deverá ser conservada por evidentes razões
históricas, estéticas e também técnicas, já que ela desempenha uma
função protetora como ficou demonstrado pelas corrosões que se
iniciam a partir das lacunas das pátinas. Podem-se eliminar as matérias
acumuladas sobre as pedras – detritos, pó, fuligem, fezes de pombo etc,
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usando apenas escovas vegetais ou jatos de ar com pressão moderada.
Dever-se-ão evitar, portanto, as escovas metálicas e raspadores, ao
mesmo tempo em que se devem excluir, em geral, os jatos de areia, de
água e de vapor com forte pressão, sendo ainda desaconselháveis as
lavações de qualquer natureza”.
O trecho transcrito acima aponta os perigos decorrentes do abrasionamento das

27 — 28
ABR

2.

quando expostas a água. Tal característica, intrínseca, pode justificar trincas em
casos onde flutuações no nível de umidade sejam frequentes.
Há de se considerar também, como estratégia de conservação, perceber e tratar
do acervo dos cemitérios como ricas coleções e como tal serem especialmente
geridas. Com relação ao estabelecimento de programas de conservação o Artigo
5º da Carta de Restauro (1972) sugere que:
“Cada uma das superintendências de instituições responsáveis pela
conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural elaborará
um programa anual e especificado dos trabalhos de salvaguarda e
restauração [...} a serem empreendidas, seja por conta do Estado ou de
outras instituições ou pessoas que será aprovado [...] mediante parecer
favorável [...]”.
O Anexo B da Carta de Restauro corrobora com essas questões de conservação/
gestão e indica que:
1.

“A execução dos trabalhos pertinentes à restauração dos monumentos, que
quase sempre consiste em operações delicadíssimas e sempre de grande responsabilidade, deverá ser confiada à empresas especializadas [...]” (p.9).

/
BRASIL

“As esculturas em pedra [...] devem ser vigiadas, intervindo-se sempre que
seja possível adotar [...] um método comprovado de consolidação ou de
proteção. Quando isso for impossível, convirá transferir a escultura para um
local fechado” (p.10).

3.

“A consolidação das pedras ou de outros materiais deverá ser provada experimentalmente quando os métodos amplamente testados [...] ofereçam efetivas garantias” (p.10).

potencializados pelo uso frequente da água – que deve ser utilizada, no caso do
vagens semestrais já sugeridas. Certas pedras sofrem maior variação dimensional

/

2018

superfícies que pode causar a perda de suporte das obras, e também os danos
Cemitério da Consolação, de forma controlada, pontual e somente durante as la-
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4.

“As esculturas de pedra colocadas no exterior dos edifícios ou nas praças,
devem ser monitoradas, intervindo quando possível adotar [...] um método
comprovado de consolidação ou de proteção [...]. Quando isso for impossível,
convirá transferir a escultura para um local abrigado” (p.10).

Tais citações também chamam atenção para efemeridade das obras e de seus materiais constituintes e sobre a responsabilidade que temos de considerar a eventual remoção de uma obra de arte de grande relevância de um ambiente agressivo.
Sabemos que o contexto a que uma obra pertence reclama por sua permanência
em seu local de origem tornando, portanto, a decisão de um translado sempre
difícil e complexa e algo a se evitar. Deve ser tomada por um conselho profissional
especializado e multidisciplinar que considerará a possibilidade após esgotar as
opções de conservação atuais. No caso do extenso número de relevantes obras
que compõem o acervo do Cemitério da Consolação e da função especifica que
exercem, tais traslados são ainda mais complexos uma vez que possuem uma
importante função simbólica, afetiva e até devocional.
Embora protegido respectivamente pelo Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e
em nível estadual pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico (Condephaat) o Cemitério da Consolação não é atualmente
beneficiado por verbas especificas para conservação do acervo, programas de
conservação ou de formação e acompanhamento da mão de obra que nele atua,
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nem possui adequada fiscalização sobre obras realizadas ou para coibir furtos,

de Florença (1981) que transcorre sobre jardins históricos - categoria sob a qual,

desafortunadamente cada vez mais frequentes.

segundo ela, se enquadram os cemitérios.

O acervo de arte e arquitetura tumular no Brasil carece até os dias de hoje com a

Importante, ainda, destacar que um cemitério integra diversos tipos de manifes-

ausência de legislação exclusiva, embora tal constatação já tenha sido observada,

tações materiais e imateriais, como a vegetação associada, os objetos, a cultura

ainda em 1970, durante o 1º Encontro dos Governadores de Estado, Secretários

das épocas em que foram concebidos, mensagens, signos e símbolos de identi-

Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de Municípios Interessados, Presidentes e

dade entre outros atributos ligados a valores da sociedade que os criaram por

Representantes de Instituições Culturais promovido pelo Ministério da Educação

meio de dimensões rituais e estéticas notáveis. Expostos aos desgastes provoca-

e Cultura. Tal encontro gerou como resultado o “Compromisso de Brasília” que,

dos pelo tempo e pela falta de manutenção carecem de efetivos instrumentos de

considerando a importância da conservação dos cemitérios históricos, observa:

normatização, gestão, salvaguarda, assim como investimento financeiro para as

“Urge legislação defensiva dos antigos cemitérios e especialmente dos túmulos

ações de manutenção, conservação e preservação como já reza a Carta de Veneza

históricos e artísticos e monumentos funerários”. Infelizmente a maior parte dos

(1964).

nossos cemitérios, tão culturalmente ricos, pouco recebem do governo além da
observação citada.

A Carta de Morelia (2005) sugere, como medidas e instrumentos de preservação,
a formulação de:

A mesma preocupação com a conservação desse rico acervo de arte consta da Carta de Morelia, resultante do VI Encontro Iberoamericano e I Congresso Internacional de valorização e Gestão de Cemitérios Patrimoniais e Arte Funerária, promovido, em 2005, pela Universidade Autónoma Metropolitana (Unidade Xochimilco) e
pela Rede Iberoamericana de valorização e Gestão de Cemitérios Patrimoniais nas
cidades do México e Morelia.

[...] estratégias que permitam elaborar e desenvolver instrumentos
interdisciplinares de identificação, localização e catalogação crítica de
sítios, monumentos, conjuntos, elementos, objetos culturais e artísticos,
vegetação, usos e costumes funerários existentes, assegurando a
participação plena dos atores sociais envolvidos. Registrar e avaliar
as formas e procedimentos de intervenção no patrimônio funerário
material. (Carta de Morelia, 2005).

A Carta Internacional de Morelia propõe o conhecimento, a difusão, a valorização,
a preservação e a apropriação social do patrimônio cultural material e imaterial,

Tal Carta sugere ainda que se fomente o uso dos espaços funerários, principal-

especialmente relativos a sítios, monumentos, conjuntos e elementos de caráter

mente, quando estes locais integrarem rotas culturais e programas de desenvolvi-

funerário e dos usos, costumes e manifestações a eles associados. Chama atenção

mento turístico, como também a reforma ou atualização de leis e instrumentos

para o fato de acervos como estes constituírem um caso particular pouco valoriza-

que objetivem a preservação do patrimônio tumular por meio de uma gestão

do e menos atendido do patrimônio material, mas que de forma expressiva apre-

econômica e socialmente sustentável. Esta conduta objetiva estimular a difusão

sentam usos, costumes, ritos, condutas e manifestações de cada cultura em torno

do patrimônio funerário, por meio da criação de redes de interessados, pesquisa-

da inevitalidade da morte. Reconhece, entre as recomendações e/ou diretrizes já

dores e de bases de dados capazes de registrar informações pertinentes ao tema.

apontadas noutras cartas patrimoniais, aquelas presentes, por exemplo, na Carta
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RESUMO
Acessibilidade é um direito garantido na constituição federal brasileira, onde já é
previsto a adaptação dos lugares públicos e privados. Por isso é necessário que
haja incentivo e pesquisa na área para aconteça uma mudança da atual realidade.
Este trabalho apresenta o estudo preliminar das condições de acessibilidade da
Rua do Sol, Rua da Paz, Rua Grande e Rua de Santana, que são os principais eixos
comercias e de circulação de pedestre no Centro Histórico de São Luís. A pesquisa foi
feita a partir de investigação bibliográfica onde levantou-se a história de cada um
desses eixos, bem como todas as leis pertinentes a acessibilidade em sítios históricos,
buscou-se casos de referências para compreender experiências, fez-se aferições
de medidas ponto a ponto dos perfis das ruas, e por fim realizou-se um estudo
detalhado das condições encontradas alinhado com propostas de intervenções
para melhoria das condições de caminhabilidade para cada situação identificada.
Verificou-se que a acessibilidade desses eixos não se enquadra dentro dos padrões
mínimos exigidos pelas leis e normas referentes ao assunto, mas que por intermédio
de ações que promovam um mínimo impacto na região já consolida é possível
alcançar uma satisfatória melhoria nestes índices.
Palavra-chave: urbanismo; acessibilidade; sítios históricos; intervenções;

ABSTRACT
Accessibility is a guaranteed right in the Brazilian Federal Constitution, where
adaptation of public and private places is already foreseen. Therefore it is necessary
that there is an incentive and research in the area for a change of the current reality
to happen. This work presents the preliminary study of the accessibility conditions
of Rua do Sol, Rua da Paz, Rua Grande and Rua de Santana, which are the main
commercial and pedestrian circulation axes in the Historic Center of São Luís. of
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bibliographical research where the history of each of these axes was raised, as well
as all the laws pertinent to accessibility in historical sites, cases were searched for
references to understand experiences, measurements were made of point-to-point
street profiles , and finally a detailed study of the conditions found in line with
intervention proposals was made to improve the conditions of walkability for each
identified situation. It was verified that the accessibility of these axes does not meet
the minimum standards required by the laws and norms related to the subject, but
through actions that promote a minimum impact in the already consolidated region,
it is possible to achieve a satisfactory improvement in these indexes.
Key words: urbanism; accessibility; historical sites; interventions;
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INTRODUÇÃO
Hoje, em São Luís encontramos um grande acervo de patrimônio histórico. Uma
parte do centro histórico de São Luís foi reconhecida pela UNESCO (Organização
das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Cultural
Mundial, em 1997, e engloba várias unidades de solares, sobrados, casas térreas
e outros, que possuem tombamento.
Além da arquitetura, São Luís possui uma malha urbana ortogonal, ao estilo espanhol, conservada que a caracteriza como cidade colônia de Portugal, desta forma ao seu redor ficam marcados os traços da história e da cultura local. Cultura
essa que até hoje encontramos ao caminhar pelas ruas, onde se manifestam por
exemplo o tambor de crioula, bumba-meu-boi e outras expressões populares que
chamamos de patrimônio imaterial.
Por tratar-se de um bem cultural, é também uma herança de toda a população, a
qual todos devem ter direito a acessa-la e usufruir da arte e história que este patrimônio possui. Desta forma a Lei 7.853/89 fala que deve haver “valores básicos da
igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade
da pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito”.
Além disso existem outras leis e normas como por exemplo a lei 10.098/2000 (que
trata da promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida) e a NBR 9050/2015 (que estabelece parâmetros dimensionais para implantação de acessibilidade em todos os aspectos), que garantem que deve ser
feito intervenções de adaptação em todo espaço público, seja logradouros ou edifício, para garantir acessibilidade universal.
Assim, ao compreender a importância desse assunto, definiu-se que o objetivo
geral deste trabalho seria fazer um estudo aprofundado que pudesse gerar informações sobre a atual situação de acessibilidade das principais ruas do centro
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histórico de São Luís, para que pudesse ser criado um guia com diretrizes para

no ano de 1964 com o objetivo de proteger os principais sítios históricos munidas,

implementação de rotas acessíveis dessas ruas, que também detêm o principal

e a Carta de Washington, que foi do ano de 1987 e diz respeitos sobre as cidades

fluxo de pedestre do entorno.

com ênfase nas características urbanas das grandes civilizações, como por exemplo, a malha fundiária, rede viária e relação entre edifícios, espaços verdes e livres.

Para tanto foi feito um levantamento bibliográfico das leis vigentes que tangem a
acessibilidade, das cartas patrimoniais que dão orientação para intervenções em

Outro importante instrumento é o Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937,

sítios tombados e também das leis que regulamentam essas cartas. É certo que,

onde se encontra normas no que se refere a bens culturais e outras definições

por justamente, tratar-se de uma região histórica e tombada as normas e as leis

acerca de patrimônio. Além disso, este decreto regulamenta o processo de tom-

de acessibilidade deverão ser adaptadas.

bamento e o classifica de acordo com o livro do tombo ao qual o bem deve ser
inscrito.

Além disso, determinou-se que o produto deste trabalho seria a criação de rotas
acessíveis. Para isso, fez-se o recorte territorial que abrange a Rua do Sol, Rua da

No que se refere ao urbanismo, existe a Instrução normativa nº 001, de 25 de

Paz, Rua Grande e Rua de Santana. Após isso, foi feito o levantamento fotográfico

março de 2015, que determina o nível de intervenção e o processo administrativo

de toda a área.

necessário para se fazer procedimentos na escala urbana de centros ou cidades
históricas.

Em seguida, analisou-se o levantamento fotográfico para que fosse feito o estudo
de uso das edificações. Também se constatou a atual situação das vias e calçadas,

Além disso, a nossa constituição federal de 1988, a Lei Federal 7.853/89 e Lei Fed-

bem como seus pontos críticos devido falta de manutenção ou fora dos padrões

eral 10.098/2000 garantem a inclusão e o direito de pessoas com deficiência aos

exigidos pelas normas tocantes ao assunto.

bens culturais e a história do seu povo, por entender que estes são heranças de
toda a sociedade. Assim, está previsto nestas leis recursos para a reforma e adap-

Assim pode-se compreender, ao fazer comparações com a situação real e a dese-

tação de espaços e prédios públicos e a determinação que novos espaços devem

jável, que com pequenas e sutis intervenções é possível alcançar grandes mu-

ser feitos já pensando na acessibilidade universal, com supressão de barreiras,

danças nos índices de acessibilidade preservando a relação do centro patrimonial

sejam elas arquitetônicas ou urbanísticas.

com as necessidades da sociedade contemporânea, beneficiando assim ambas as
partes.

1. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS E NORMAS PARA
INTERVENÇÕES EM SÍTIOS HISTÓRICOS
Existem diversas maneiras de se proteger o patrimônio histórico. Dentre elas estão a nossa legislação, decretos, tratados nacionais e internacionais e as cartas

Para orientar e regulamentar os padrões de acessibilidade existe a NBR 9050/2015,
onde é possível encontrar todos os parâmetros antropométricos para acesso,
circulação e conforto universal na realização de atividades cotidianas, inclusive
quanto a necessidade de orientações espaciais para que seja garantido também
a facilidade de localização do espaço por meio do usuário. Inclusive, um capitulo
onde existe as orientações necessárias para se fazer adaptações em sítios históricos com ruas estreitas.

patrimoniais. Nesta ultima, podem ser citadas a Carta de Veneza, que foi realizada
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2. ACESSIBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO
LUÍS – MA
3.1 Formação dos núcleos urbanos históricos
brasileiros
No Brasil, os núcleos urbanos e cidades históricas tem importante relevância para
a história pois são testemunhos dos processos de transformação do país ao longo
dos anos. Estes são especiais pois são os alicerces de onde é formada a cultura
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boa posição geográfica. Essas qualidades despertaram o interesse dos franceses
e holandeses, que disputaram com os portugueses o controle do Nordeste.
Então, em 1612, foi fundada por franceses São Luís (MA), que recebeu esse nome
em homenagem ao Rei da França vigente, Luís XIII. Mais tarde a cidade ficou em
domínio holandês e depois foi retomada pelos portugueses.

3.2 Caracterização e limites do conjunto urbano
histórico de São Luís – MA

Brasileira. Segundo o IPHAN (2017), até janeiro de 2017, foram contabilizados 87

O centro histórico de São Luís, fica localizado na ilha de São Luís do Maranhão, na

conjuntos urbanos protegidos, sendo 67 tombados, que recebem recursos para

Baia de São Marcos. Foi tombado pelo IPHAN em 1974 e em 1997, foi reconheci-

obras de qualificação, afim de preservar estas áreas.

do como Patrimônio Cultural Mundial, pela UNESCO. São Luís possui um rico e
preservado exemplo de traçado colonial português do século XVII, isso porque por

Estes conjuntos receberam influência portuguesa e mantiveram bem preservados

se tratar de uma capital, na medida em que a mesma foi se expandindo, foi fazen-

seus cenários, aonde aconteceram diversas manifestações culturais, lutas sociais

do com que as pessoas deixassem o centro para viver em outras partes da cidade.

e abrigaram vários importantes personagens da história brasileira, como por exemplo Aleijadinho, Barão de Mauá e Gonçalves Dias. A maior parte das cidades

Em toda cidade são 1357 unidades com tombamento federal, entre solares, so-

do interior eram alvo de exploração mineral, de ouro e diamantes, e do cultivo

brados, casas térreas e edificações até quatro pavimentos, que possuem grande

de alguns itens como a cana de açúcar, algodão e café. Além disso, explorou-se o

valor histórico e arquitetônico, com características singulares no que se refere as

potencial portuário das cidades litorâneas.

soluções arquitetônicas de tipologia, planta baixa e revestimentos de fachada. O
estilo tradicional português, propiciou a este conjunto urbano uma arquitetura

Assim, Porto Seguro, que fica no litoral sul da Bahia, foi a cidade que recebeu

ímpar, devido os materiais construtivos e as soluções ambientais, ao que se refere

nossos primeiros colonizadores portugueses, Pedro Alvares Cabral e seus coman-

a adequação do clima utilizadas.

dados, em 1500. Ainda na Bahia, a cidade de Salvador também foi um importante
ponto de partida para o início da exploração das riquezas do Brasil e embora ela

A região do centro de São Luís, de acordo com a Legislação Urbanística vigente

tenha sido bastante fortificada, sua posição privilegiada foi atacada por navios

está na ZPH (Zona de Preservação Histórica) e alcança além dos limites das áreas

franceses e holandeses.

de proteção federal, estadual e da UNESCO, que é formada pela parte original da
cidade e as áreas de expansão que ocorreu nos séculos XVIII, XIX e início do XX.

A partir daí, durante a época da colônia, os núcleos urbanos no litoral foram sendo

Inclui os bairros da Praia Grande, Desterro, Camboa, Madre Deus, Centro, Apicum,

colonizados e cidades como Olinda, Recife, Alcântara e São Luís foram se desta-

Macaúba e Coréia. Toda essa área é limitada por uma via chamada Anel Viário.

cando por conta das riquezas que possuíam e mais uma vez, por causa de sua
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Seu traçado urbano é de estilo espanhol, ou seja, tem suas ruas ortogonais for-

comércios, os principais pontos de paradas dos transportes públicos e os pontos

mando quadras bem definidas e sua topografia é acidentada, com a presença de

de prédios oficiais do governo.

ladeiras e escadarias. Os passeios, principalmente da parte mais antiga, são estreitos e as ruas originais são feitas de pedras talhadas almofadadas. As edificações

Dessa maneira, após identificar e mapear todos esses pontos constatou-se que

possuem esquadrias simétricas e ritmo constante das fachadas, que ocupam toda

existia um fluxo forte de movimentação de pedestre principalmente nos corre-

a testada do terreno, fazendo assim com que não aja afastamento frontais ou

dores que ligam a praça Deodoro, que é um lugar onde todas as linhas de trans-

entre os lotes.

porte público param para embarque e desembarque de pessoas, e o terminal de
Integração da Praia Grande, que também é um ponto de baldeação de grande

Em relação as vias de tráfego, deve-se entender que na época em foram projetas

parte das linhas de ônibus que conectam os diversos bairros da cidade.

não se tinham o propósito de satisfazer a carros e sim de ligar as residências aos
principais pontos da cidade e segundo Marx, a trama urbana “perfilam o casario

Então, foi escolhido as remediações da praça Deodoro para se propor a realização

na direção dos pontos de interesse e de concentração”, fazendo com que a circu-

das rotas acessíveis, para que houvesse uma maior articulação desse polo, onde

lação fosse em primeiro lugar de pessoas e depois de carroças com mercadorias

há grande fluxo de pedestre já existente. Estas rotas seriam através das ruas: Do

ou para locomoção dos escravos e dessa maneira não fosse uma lugar de longa

Sol, De Santana, Do Passeio e Rua Grande.

permanência.

Após recorte territorial de estudo foi realizado, em agosto de 2017, o se-

Segundo Reis Filho (2001, apud Ellayne Paiva, 2009, p.95), a partir da segunda

guinte levantamento a respeito do uso existente e ocupação existente nas edifi-

metade do século XVII, com o desenvolvimento do comercio as ruas vão se trans-

cações das ruas selecionadas para análise:

formando para locais de permanência e uso constante. Por causa disso, elas apresentavam problemas de conservação em relação ao calçamento. Em relação ao
passeio, eles surgiram como uma necessidade junto as casas “para receber as
águas que caiam dos beirais”.
As edificações religiosas estão implantadas na sua maioria em partes elevadas do
sitio urbano. E as escadarias eram utilizadas tanto para a solução de topografia
quanto conferir imponência ao prédio em questão. As escadarias não eram exclusividade das igrejas, sendo observadas também em construções significativas,
como os prédios oficiais.
Para que houvesse uma delimitação do objeto de estudo, fizemos uma análise da
malha urbana de modo a considerar o atual uso de diversas edificações e pontos
do centro histórico, como por exemplo, os pontos de lazer e cultura, os pontos de
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Tabela 1 - Tabela com relação de uso existente nas ruas e suas respectivas quantidade de

Já na edificação Nº 302 encontra-se até os dias de hoje o Museu Histórico e Artísti-

unidades:

co do Maranhão, que antes de ser museu foi residência da família Souza, que
tinha um dos maiores matemáticos da época: o Joaquim Gomes de Souza, o Sou-

QUADRO COM QUANTITATIVO DE USO DA RUAS DO

zinha. Ainda podemos citar a meia-morada Nº 567, que foi onde Aluísio Azevedo

CENTRO HISTÓRICO
USO

escreveu o romance “O Mulato”, que iniciou a Escola Naturalista no Brasil (CARLOS

PORCENTAGEM

QUANTIDADE (UNIDADES)

LIMA. OS CAMINHOS DE SÃO LUÍS, 2002)

(%)

313

77,09

Ao longo dos anos também foi palco de grandes manifestações políticas, que

Residencial/Fechado

53

13,05

ocorriam na praça Deodoro e seguiam até o Palácio Dos Leões, continuando pela

Institucional

33

11,18

Rua de Nazaré e Praça Benedito Leite. A rota acessível proposta, tem o ponto de

Lazer/Cultura

3

0,73

partida na Praça Pantheon, tem o logradouro chamado de Avenida Silva Maia e é

Estacionamento

4

0,98

o local das paradas de ônibus, e segue pela Rua do Sol até chegar na Praça João

406

100

Lisboa.

Comercial

TOTAL
Fonte: Pesquisa de campo realizada em agosto de 2017.

3.3 Descrição e histórico dos principais eixos de
circulação de pedestres em São Luís – MA
3.3.1 Rua do Sol

Assim, o trecho analisado conta com aproximadamente 937 metros, tem a sua
caixa de rua mais larga de 8,7 metros e a parte mais estreita com 4,5 metros, ficando com uma caixa média de 5,8 metros de largura. É formada por 24 quadras,
com 143 lotes, e 4 quadras de praças que são: Praça Pantheon, Praça Deodoro e
Praça João Lisboa. Ao fazer a análise de uso, foi constatado que existem 5 usos
existentes, são eles: comercial, residencial/fechado, institucional, lazer/cultura e

Segundo Carlos Lima (2002), A Rua do Sol é uma das vias mais importantes do cen-

estacionamento.

tro desde a época da colonização. Também foi chamada de Rua Nina Rodrigues,

3.3.2 Rua da Paz

em homenagem ao cientista Raimundo Nina Rodrigues, que fez parte de grandes
academias como por exemplo a Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro
e a Academia Maranhense de Letras e tem grande legado científico.

A Rua Da Paz começa na Praça João Lisboa e termina na Praça Deodoro e já foi

A rua tem edificações de grande importância para a história do Maranhão, dentre

Municipal ao coronel Alexandre Colares Moreira Júnior que foi governador do Es-

elas podemos citar o Teatro Arthur Azevedo, inaugurado em 1817 que serviu de

tado em 1901. Colares Moreira era de uma tradicional família de lavradores do

palco para a atriz Apolônia Pinto, que foi reconhecida nacionalmente. Na edifi-

Codó e seu pai além de ter tido vários engenhos na época, também fez parte da

cação Nº 177, encontrava-se a antiga Faculdade de Direito do Maranhão, fundada

primeira Caixa Econômica de São Luís, em julho de 1877 (DOMINGOS VIERA FIL-

em 1818.

HO. BREVE HISTORIA DAS RUAS E PRAÇAS DE SÃO LUIS. 1971).
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Esta rua também teve importantes edificações para a história maranhense, como

encontrava o comércio de armarinhos e modas femininas e masculinas. (DOMIN-

por exemplo, em seu prédio Nº1 morou João Lisboa, que foi um grande escritor e

GOS VIERA FILHO. BREVE HISTORIA DAS RUAS E PRAÇAS DE SÃO LUÍS. 1971)

jornalista maranhense. Na edificação Nº 84, inicialmente existia a Biblioteca Pública da cidade e depois passou a ser a Academia Maranhense de Letras, fundada

Nesta rua também houveram edifícios que fazem parte da história, pode-se citar

em agosto de 1908. Além desses, há a Igreja de São João Batista, que foi mandada

o edifício Nº 1374, que era o asilo Orfanológico de Santa Luzia, que foi fundado

construir em 1665 pelo governador Rui Vaz de Siqueira, fica de frente para o largo

em janeiro 1913 e por mais de 30 anos abrigou meninas que aprendiam afazeres

São João, que é considerado o mais estreito do mundo, já que não ultrapassa 60

domésticos. Na edificação Nº 132, antigamente existia o Cinema Éden, que data

metros quadrados (CARLOS LIMA. OS CAMINHOS DE SÃO LUÍS, 2002).

de abril de 1919, e funcionava como teatro, com seu salão sendo palco para as
matinéss de carnaval da época. Além disso, Ana Joaquina Janssen, governou de for-

Todo o percurso analisado tem um total de 977 metros, aproximadamente, de

ma absoluta a política de São Luís, do alto de seu sobrado, revestido de azulejos

extensão. Ao fazer o estudo de campo, onde foram analisadas 21 quadras e 126

portugueses, situado também nesta rua. (CARLOS LIMA. OS CAMINHOS DE SÃO

lotes, verificou-se que tem a sua caixa de rua mais larga de 8,7 metros e a parte

LUÍS, 2002).

mais estreita com 4,5 metros, ficando com uma caixa média de 5,8 metros de
largura.

A Rua Grande começa no Largo Do Carmo e está inserida tanto no limite de tombamento da UNESCO, quanto no limite de tombamento estadual (Ver mapa x) e toda

Foi constatado que existe quatro usos existentes comercial, residencial (ou imóveis

sua extensão tem 1.325 metros, aproximadamente. Em sua continuação a oeste,

fechados), institucional e ainda terrenos sendo utilizados como estacionamentos.

ela passa a se chamar Rua João Vital, com uma extensão de 218 metros, aproxima-

Percebe-se que seu uso majoritário é comercial chegando a 77% do total.

damente, e liga a Rua Grande a pontos importantes como a Praça Valdelino Ceio

3.3.3 Rua Grande
Em conjunto com a Rua Do Sol e Rua Da Paz, foi uma das três ruas mais impor-

(Praça da Pacotilha), ao Teatro João do Vale e também a Câmara Municipal de São
Luís. Na sua continuação a leste, ela passa a se chamar Rua Oswaldo Cruz, com
mais 300 metros de comprimento, que leva a alguns edifícios institucionais como
a Secretaria Municipal da Educação e o Ministérios Público.

tantes dos tempos coloniais e logo no começo da cidade tinha função de “caminho-grande” para comunicar à zona rural da cidade. Teve seu calçamento concluído

O trecho estudado nesta rua, tem início no Largo do Carmo, onde tem acesso

somente em 1855 e várias vezes teve problemas com isso, por causa do tipo de

proibido para carros, e segue até a rua Urbano Santos, onde volta a ter acesso de

pedra usado. Na administração de Paulo Ramos, foi feito um recalçamento com

automóveis e faz a ligação com a Praça Deodoro. Assim, esta rota tem aproxima-

o objetivo de melhorar o alinhamento das calçadas e foi quando começou a usar

damente 1.077 metros de extensão. Sua caixa de rua na parte mais estreita tem

o rejuntamento com argamassa de cimento entre as pedras (DOMINGOS VIERA

3,4 metros e na parte mais larga tem 5,1 metros, ficando com uma caixa média de

FILHO. BREVE HISTORIA DAS RUAS E PRAÇAS DE SÃO LUÍS. 1971).

4,1 metros de largura.

Domingos Viera descreve que “por ela desfilavam as beldades maranhenses exib-

Com o estudo das edificações presentes na Rua Grande, onde foram analisadas

indo suas custosas toilettes e sua graça inconfundível”. Desde aquela época já se

21 quadras e 136 lotes, observou-se que existem 3 tipos de uso: comercial, residencial ou fechado e institucional. Fica claro que a Rua Grande é em sua maioria
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3.1 Rua do Sol
Após análise trecho a trecho, a Rua do Sol possui 4 pontos críticos no que se refere
à área útil para caminhada, com seus passeios subdimensionados e ruas estreitas
até mesmo para a circulação de carros (Figura 1).

três trechos: Rua da Relação, Rua do Covão e Rua da Cruz ou Rua do Tanguitá. No
trecho da Rua do Covão, as pessoas jogavam lixo, animais mortos e era constante alvo de reclamações registrados pelos jornais da época, já o trecho da Rua da
Cruz era constantemente mal falado porque nas portas e janelas se expunham
mulheres de vida fácil, por assim dizer (DOMINGOS VIERA FILHO. BREVE HISTORIA
DAS RUAS E PRAÇAS DE SÃO LUÍS. 1971).
Em 1865, quando ainda se chamava Tanquitá, a Rua de Santana teve o
nome alterado para Rua Gonçalves Dias, porque no sobrado Nº 234 desta artéria
viveu a musa inspiradora do poeta, Ana Amélia Vale e ele próprio morou no sobrado de Nº 586. Em 1924, passou a se chamar Rua José Augusto Correa, em homenagem ao ludovicense professor, burocrata, colaborador de diversos jornais da
época e membro da Academia Maranhense de Letras (CARLOS LIMA. CAMINHOS
DE SÃO LUÍS. 2002).

Figura 1: Imagem da Rua do Sol, onde observa-se passeio e caixa de rua subdimensionada
Fonte: Foto autoral, tirada em outubro de 2017.

A Rua de Santana, hoje começa no ponto de interseção com a Avenida
Magalhães de Almeida, e acaba na Rua do Outeiro ficando assim com 814 met-

Em relação aos elementos de acessibilidade, para rua do Sol, incluindo o trecho da

ros de comprimento, aproximadamente. O estudo que compreende este trecho,

Praça João Lisboa, será necessário que se instale um total de 1.705 metros lineares

é toda a Rua de Santana, mais uma parte da Rua do Outeiro, ficando com 960

de piso tátil e 123 rampas, para garantir pelo menos as travessias nos cruzamen-

metros de extensão e fazendo com que todas as rotas fiquem interligadas. Foi

tos da rua, de forma adequada.

observado que existem três usos existentes neste trecho: comercial, residencial e
institucional, sendo o comercial o uso predominante na rua.

3. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS EIXOS DE PEDESTRES
NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS
2268

Nestes pontos, inicialmente tínhamos uma área de caminhada de 248 m² e com
a execução das propostas de intervenção, que são de aumentar o passeio até
chegar na largura mínima de 1,2 m, exigida pela NBR 9050/2015, chegaríamos a
332 m² aproximadamente, o que significa um aumento de 33,8% na área útil para
circulação de pessoas.
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3.2 Rua da Paz
Após analise ponto a ponto, observou-se que existem pontos 4 pontos críticos
onde, os passeios não estão dentro do dimensionamento mínimo exigido para
que haja condições de acessibilidade (Figura 2).
Nestes pontos foi necessário se executar uma intervenção de ampliação para
obtenção de uma largura capaz de receber pessoas com deficiência física e que
fazem uso de dispositivos como a cadeira de rodas, por exemplo. Assim, após as
ampliações propostas área original que era de 230m², passou a ser de 259m². Isso
representa um ganho de 13%.
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foi proposto em todos os trechos a instalações de piso tátil e rampas. Desta maneira, é necessário 1558 metros lineares de piso tátil e 96 rampas com piso tátil de
alerta, para que seja garantido no mínimo a travessia entre os cruzamentos, com
as ruas perpendiculares.
A instalação acima mencionada vem acompanhada da reforma das calçadas, afim
de realizar o nivelamento das mesmas, para que seja retirado os desníveis em forma de batente que são muito frequentes em toda a extensão da rua. Além disso,
nesta reforma, o piso da calçada deve ser de concreto, de maneira a se diferenciar
da via, que é feita de asfalto.

3.3 Rua Grande
Apesar de ser uma rua essencialmente comercial, esta também é uma rua apenas
de pedestres o que nos faz chamar atenção para a falta de mobiliário urbano que
favoreçam o descanso. Não há sequer um único assento ao longo de todo o trajeto onde é proibido a passagem de carros.
Por tanto para a Rua Grande, faz a proposta da instalação de assentos de madeira com lixeiras e abrigo, levando em consideração o clima da nossa região, para
assim garantir que os usuários tenham condições de conforto ao utilizar estes
dispositivos.
Observou-se que ao longo de toda a Rua Grande os passeios são largos, porém,
por levar em consideração que toda a rua é de pedestres, propõe-se que a rua
seja toda nivelada com o passeio para que se acabe com qualquer barreira que
venha impossibilitar pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à entrar nos
estabelecimentos comerciais ou fazer travessias.

Figura 2: Imagem da Rua da Paz, onde observa-se passeio com barreiras urbanas.
Fonte: Foto autoral, tirada em outubro de 2017.

Em relação a acessibilidade ao longo de todo o caminho não foi encontrado um
único elemento que promovesse a inclusão de pessoas com deficiência. Por isso
2270

É importante também que seja feita a remoção da fiação área para garantir que
além da acessibilidade plena, seja agregado também valor estético. Visto que toda
a rota acessível foi requisitada esta ação.
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E por fim, é necessário que se faça instalação de sinalização para compor a aces-

Assim, nestes pontos foi proposto que houve uma ampliação na largura das calça-

sibilidade espacial do lugar, onde deve-se alertar o pedestre aos pontos de cru-

das, para que se alcançasse a dimensão mínima adequada para que pessoas com

zamento da rua com automóveis, os pontos turísticos e também prover de infor-

deficiência física pudessem usufruir. Desta forma, onde antes havia uma área de

mações de localização e possíveis rotas.

437m², após a intervenção proposta chegasse a uma área útil total de 493m², o
que representa um aumento de 12%

É importante também que seja feita a remoção da fiação área para garantir que
além da acessibilidade plena, seja agregado também valor estético.

3.4 Rua de Santana
A Rua de Santana encontra-se diversos trechos em que há problemas de subdimensionamento de passeios. A situação se agrava pelo de que esta é uma rua
extremamente comercial, onde há um fluxo de carro e veículos pesados com
caminhões de frete muito intenso na região, fazendo que por vários momentos
estes estacionem os carros em cima dos passeios, diminuindo ainda mais a possibilidade de uma caminha segura e acessível, até mesmo para pessoas que não
possuem nenhum tipo de redução de mobilidade.
Além disso, a rua de Santana tem um trecho em que existe a peculiaridade do
degrau de Lioz para entrada da igreja de Santana. Esta região, apesar de não estar
dentro do limite de tombamento da UNESCO, está dentro do limite tombamento
de tombamento estadual. Desta maneira, este degrau é um item que precisa ser
preservado (Figura 3).

Figura 3: Imagem da Rua de Santana, onde observa-se degrau de Lioz para acesso a Igreja de
Santana
Fonte: Foto autoral, tirada em outubro de 2017.

Para essa situação específica é necessário que se aumente o passeio para que haja

Assim, nestes pontos foi proposto que houve uma ampliação na largura das calça-

espaço suficiente para permanecer o degrau e ainda promover uma circulação

das, para que se alcançasse a dimensão mínima adequada para que pessoas com

adequada. Para tanto, só é possível implementar essa adaptação, se for retira-

deficiência física pudessem usufruir. Desta forma, onde antes havia uma área de

do deste quarteirão o estacionamento existente do lado direito, no sentindo de

437m², após a intervenção proposta chegasse a uma área útil total de 493m², o

trafego da rua. Este não é um estacionamento legal, os automóveis são deixados

que representa um aumento de 12%.

neste ponto mesmo sem ser uma área permitida, então para evitar essa situação
é necessário que se instale balizadores que impeçam efetivamente que os carros
estacionem no local.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

viável sim aplicar esses conceitos de acessibilidade, característicos da sociedade

Compreender bem o funcionamento de um lugar e como a sociedade interage

As intervenções a serem propostas devem ser cuidadosas e com base em um

com ele é o primeiro passo para se construir um espaço que traga qualidade de
vida para os usuários. E quando se trata de qualidade, isso deve ser uma prioridade para qualquer pessoa dentro da cidade.
A valorização do centro histórico, representa também a valorização da nossa cultura e dos aspectos que dão identidade ao nosso povo, por isso é imprescindível
a democratização do acesso a esta herança que é de todos. Isso fará com que a
cada dia seja evitado o crescimento da segregação social dentro espaço ocupado.
A cidade histórica, bem como é previsto em leis e cartas patrimoniais, deve ser
preservada, porem ao associarmos uma cidade que tem sua essência preservada
com a adaptação da mesma, tem-se o desenvolvimento positivo de uma cultura
antes inacessível e que agora passa a englobar todos seus componentes de forma
inclusiva e não restrita.
A eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanas é o principal compromisso que
devemos ter para gerar essa cidade que abraça e dar condição a todos de usufruir

contemporânea.

aprofundado estudo, pois estas jamais devem descaracterizar a identidade patrimonial. As possíveis soluções encontradas nesta pesquisa tem o intuito de facilitar
o acesso da maneira mais abrangente possível, mitigando ao máximo os impactos
negativos que possam ser gerados dentro da área a ser modificada.
As recomendações de intervenção propostas neste trabalho devem ser trabalhadas junto a uma transformação de pensamento social, nas esferas de poder público e também dentro da própria comunidade, para que a luta de igualdade de
direitos seja uma realidade e não seja mais apenas uma utopia. Informação e educação é a ferramenta mais importante para a mudança de toda uma civilização.
Espera-se com esta pesquisa, ter amplificado e atualizado a documentação existente sobre as atuais condições de acessibilidade dos principais eixos de pedestres do centro histórico de São Luís. Além disso, a expectativa é que este trabalho
possa incentivar a execução de mudanças reais dentro do espaço físico que venha
beneficiar toda a sociedade.

de um patrimônio, que é privilégio dos cidadãos locais, por que tem uma riqueza
insubstituível.
Se quisermos uma sociedade mais justa e desenvolvida, é fundamental que seja
garantido às pessoas com deficiência, independentemente de suas limitações,
a possibilidade de chegar a sítios históricos para que possam experimentar sua
história da mesma maneira que qualquer outra pessoa poderia.
Apesar de sítios históricos apresentarem desafios para adaptação, pelo fato de
não serem dimensionados desde o início para acolher pessoas com algum tipo
de limitação, seja ela provisória ou permanente, foi provado neste trabalho que é
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RESUMO
O Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte (MG), abriga uma exposição sobre
a diversidade cultural do estado mineiro, destacando alguns ícones da chamada
“mineiridade”: pessoas, fatos históricos, monumentos e lugares de Minas Gerais.
A exposição traz, em uma linguagem contemporânea, com recursos expográficos
digitais, uma narrativa que teve seu auge no período modernista, sobretudo durante
o Estado Novo. Desde então, essa narrativa vem reaparecendo em diferentes
modalidades: cinema, telenovelas, música, literatura, artes visuais, extrapolando-se
para roteiros turísticos e exposições.
Mais do que uma opção temática curatorial, a exposição se integra a uma tradição
estética e intelectual elaborada no Modernismo. A construção de um imaginário
sobre Minas Gerais passa pelo Movimento Modernista, a partir dos anos 1920, com
a produção intelectual de artistas, literatos e políticos da época, vinculados a um
compromisso de definição de marcos da identidade nacional.
Em um constante jogo entre representações do passado e do futuro, do rural e do
urbano, do conservadorismo e da vanguarda, do antigo e do moderno, Minas Gerais
tem uma centralidade que fica evidente nas primeiras políticas culturais do Estado
Novo. A correlação com a narrativa presente no Memorial não é fortuita, pois afirmase a complexidade cultural mineira sem por em evidência os contrastes e as formas
de convivência de regiões tão diferentes entre si, mas que ainda assim, teriam algo
em comum, a mineiridade.
Fortemente marcada nas regiões mineradoras, a mineiridade não arrefece,
mas é reelaborada e ampliada para outros contextos geográficos do território
mineiro, como um conceito que não é superado, mas antes alargado para que
nele caibam novos representantes da “cultura mineira”, o que também resulta de
escolhas políticas e até mesmo econômicas. Atualmente, pode-se dizer que os bens
patrimoniais de Minas Gerais, materiais e imateriais, se transformaram em ativos
culturais, note-se que os ícones na exposição são facilmente encontrados fora do
Memorial.
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Parte da preservação dessa narrativa modernista sobre a mineiridade está no
Memorial Minas Gerais Vale e serve a uma afirmação identitária regionalista,
bem como ao turismo cultural de ordem internacional, como vimos a cidade de
Belo Horizonte se empenhando em realizar. A questão que se põe aqui é: por que
foi necessário criar, em pleno século XXI, um equipamento cultural que celebra
a identidade mineira? Há muitas respostas possíveis, e compreender o processo
histórico que engendrou o conceito de mineiridade leva a compreender sua
atualização para os dias de hoje.
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“O patrimônio é simultaneamente afirmação e negação, lembrança de
algo e esquecimento de outro” (Pedro Cardoso)
“Minas são várias” (João Guimarães Rosa)

Introdução
Exposições museológicas são constituídas por narrativas curatoriais embasadas
em conceitos e pressupostos que passarão a ser vistos, discutidos e ressignificados pelo público visitante. Essa forma de comunicação produz sentidos previstos

Palavras-Chave: mineiridade, exposição, Memorial Minas Gerais Vale.

e não previstos, capazes de reafirmar ou desconstruir crenças, e neste estudo de
caso do Memorial Minas Gerais Vale, não é diferente.
Localizado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e inaugurado
em 2010, o Memorial ocupa o edifício que abrigava a Secretaria de Finanças do estado de Minas Gerais. Sua nova função cultural é parte de um projeto de reestruturação dos edifícios administrativos da Praça, concebido em 1998 e implantado
nos anos 2010 com o nome de Circuito Cultural Praça da Liberdade, que hoje se
chama Circuito Liberdade e é gerido pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG).
O conceito do Memorial partiu da ex-secretária de Cultura do Estado de Minas
Gerais, Eleonora Santa Rosa, a convite do governador do estado, à época Aécio
Neves, cuja gestão realizou o Circuito, apoiando-se em parcerias público-privadas,
o que significou passar a gestão dos edifícios administrativos da Praça para empresas, uma vez que se tornaram espaços culturais, enquanto as funções administrativas mudaram-se para a região norte da cidade, no complexo arquitetônico
da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.
Além do conceito elaborado por Santa Rosa, a expografia foi feita pelo cenógrafo e
arquiteto Gringo Cardia, a pesquisa de conteúdo foi feita por consultores ligados,
sobretudo à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o financiamento do
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projeto como um todo proveio da Vale S.A., já a manutenção do Memorial vem
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sendo feita via Lei Rouanet.

A mineiridade no patrimônio e na literatura

O Memorial possui 19 salas expositivas, e esta análise se restringe às da exposição

O tema central da exposição de longa-duração do Memorial é a mineiridade, que

de longa-duração. A narrativa, por múltiplos caminhos e linguagens expográficas, sensoriais e digitais, busca afirmar a riqueza da diversidade cultural de Minas
Gerais. São ressaltadas algumas características do estado, escolhidas pela equipe
curadora, tais como lugares, nomes de personalidades e períodos históricos, eixos

é uma forma de identidade mineira, uma construção social. A socióloga Maria
Arminda do Nascimento Arruda estudou-a sob a ótica do mito, demonstrando
como se criou e se consolidou esse tipo de interpretação sobre o “ser mineiro”.
Para a autora, o que caracteriza o caráter mítico da mineiridade é uma série de el-

que compõem um todo coerente, mas que não evidenciam inúmeras ausências.

ementos: sua dimensão atemporal, o fato de pretender conter toda a trama social,

Os recortes temáticos dos eixos da exposição são Minas Imemorial, Minas Po-

Mais do que isso, segundo Arruda, o mítico quando politicamente instrumentaliza-

lifônica e Minas Visionária, que procuram traçar uma narrativa sobre Minas Gerais

do, torna-se ideologia (ARRUDA, 1990), interpretação que é uma das chaves para

capaz de evidenciar três aspectos principais: sua origem, sua diversidade cultural

compreender o Memorial.

e sua grandeza inovadora. Para tanto, o conceito de mineiridade é utilizado para
dar substância a essa narrativa, porém, mais do que apenas um retorno à narrativa tradicional modernista sobre o “ser mineiro”, busca-se mostrar uma mineiridade contemporânea, ressignificada.
Embora a evocação da mineiridade ali praticada seja ressignificada a partir de expectativas contemporâneas, é também alicerçada numa evocação de permanências, que obliteram a imensa diversidade que constitui Minas Gerais. As referências patrimoniais expostas no Memorial estão fora dele, espalhadas pelo território
mineiro e, ao mesmo tempo, reunidos ali por meio de um conjunto de vídeos,
instalações e montagens visuais que exprimem e auxiliam a compreensão dessa
narrativa.
Pretende-se, assim, compreender como e se, apesar das “novas” mídias, a narrativa permanece “antiga”, no sentido de retomar uma concepção de identidade já
consagrada e presente no imaginário social, que oscilou, ao longo do século XX,
entre a pretensão de definir a própria identidade do estado de Minas Gerais e a
da nação brasileira.

2284

pretender dominar a história, demarcar identidades, sendo reforçado por rituais.

Estão listados a seguir os principais elementos identificados como características
e valores da mineiridade, presentes no discurso da exposição do Memorial, e que
tendem a despertar no visitante mineiro uma noção de pertencimento, enquanto
no visitante turista uma admiração:
•

Universalidade

•

Identidade do sujeito moderno

•

Minas inconfidente e Minas melancólica

•

Protagonismo na produção audiovisual

•

Artistas de vanguarda e projeção internacional

•

Ação política mineira como fator determinante

•

Liberdade

2285

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

•

Ancianidade, raízes, eventos remotos de grande importância
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dade, atuando como guardião da memória nacional, especialmente na defesa dos
bens patrimoniais históricos.

•

Questão étnica, em que o mineiro é, por definição, mestiço

•

Minas Gerais hospitaleira

•

Barroco como “o espelho do sentimento de um povo”

•

Astúcia e discrição do mineiro

•

Republicanismo

•

Reificação de um passado glorioso barroco, continuidade com 1889 (Repúbli-

O papel das elites intelectuais nesse regime foi fundamental para sincronizar a

ca) e modernismo
•

Importância econômica da fazenda mineira e afinidade com a vida rural

•

Espetáculo e pujança criativa

•

Simbiose entre homem e terra

A imagem retratada de Minas Gerais, no Memorial, é totalmente positivadora, e
busca equilibrar tradição e modernidade. São notáveis as aproximações entre a
construção da narrativa de uma identidade nacional em boa parte sustentada
pela caracterização regional de Minas Gerais. Tal foi o esforço intelectual e político
da geração modernista em diferentes âmbitos da cultura: patrimonial, literário e
artístico.
Nos anos 1930 houve uma reorganização do Estado brasileiro, que passa a centralizar as funções administrativas, dentre as quais as políticas culturais em nível
nacional, definidas pelo governo, enfileirando em seus quadros profissionais intelectuais, escritores e artistas. O Estado assume o discurso da unidade na diversi-
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ação individual e o interesse coletivo. Nas propagandas do novo regime e nos seus
programas educacionais, havia intenção de despertar uma consciência cívica e um
apelo às representações mitológicas e movimentos nacionalistas.
Os novos órgãos de difusão: radiodifusão, cinema, teatro, turismo, imprensa (o
setor mais eficiente) eram subordinados ao poder público. Dessa maneira, a institucionalização da produção cultural e a questão da memória coletiva vai se delineando como um instrumento de poder, no qual as lutas de representação são
violentas e determinantes. A propaganda sistemática do governo criou um discurso que o legitimava, especialmente na tentativa de recuperação, reajustamento e
integração de uma “essência” que estaria no passado. Passado este que se conjugaria com o presente: haveria então uma coexistência e não sucessão.
No que tange à constituição das práticas de preservação do patrimônio edificado,
elas foram essenciais para a cristalização de uma “identidade mineira” pelos modernistas durante o Estado Novo. Um dos mecanismos de construção da identidade nacional, como aponta Márcia Chuva – em seu estudo sobre o SPHAN, órgão
autônomo criado a partir do decreto-lei n° 25/1937 – é o patrimônio cultural que,
através da ferramenta do tombamento, define o que é público e comum (CHUVA,
2009).
Durante muito tempo o SPHAN primou pela produção intelectual modernista que
definiu no período colonial o modelo artístico e arquitetônico a ser preservado, no
qual Minas Gerais tem um protagonismo inquestionável (FONSECA, 2005). Nesse
sentido, temas como a Inconfidência e Tiradentes (representantes do republicanismo) foram privilegiados para a preservação da herança histórica e política, e o
Barroco e o Aleijadinho, para a preservação da herança artística, configurando-se
os topos fundamentais presentes nas políticas culturais do Estado Novo para con-
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sagrar Minas como o locus da brasilidade. Assim, generaliza-se para a nação atrib-

bém presentes no MMGV, com exceção dos objetos relacionados ao universo do

utos que seriam mineiros, berço, portanto, da nacionalidade.

trabalho cotidiano que compõem o acervo do MAO.

A opção pela mineiridade no Memorial não é fortuita, e está apoiada, sobretu-

Essa lista diminuta também se explica pelo fato de Belo Horizonte ser uma cidade

do em indicadores culturais e políticos existentes nas antigas áreas urbanizadas

nova, projetada para ser uma cidade moderna, que foi construída com a finali-

da grande mineração do ouro e dos diamantes, no século XVIII. Essas mesmas

dade de ser a nova capital, transferida de Ouro Preto. Por sua vez, o Instituto Es-

regiões são de interesse institucional da Vale S.A., cuja inscrição extrativa no ter-

tadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) possui 30 bens

ritório mineiro coincide, em grande parte, com as áreas geográficas e processos

tombados na capital mineira de natureza mais diversificada, em que há, sobretu-

históricos enaltecidos pelo Memorial. Nesse sentido, a Vale S.A. associa-se à uma

do, edifícios públicos, praças e conjuntos paisagísticos. Desses bens reconhecidos,

atualização da mineiridade, o que a torna um agente contemporâneo e um novo

aparece no MMGV apenas o conjunto arquitetônico da Pampulha, na sala exposi-

protagonista dessa tradição.

tiva Modernismo Mineiro.

Para entender a seleção de bens patrimoniais e temas relativos à cultura mineira

A proposta de Santa Rosa seria apresentar no Memorial uma mineiridade renova-

presentes no Memorial, uma pista está na averiguação de quais temas já são con-

da:

siderados patrimônio oficialmente, para tanto, os dados quantitativos dos órgãos
de preservação patrimonial são fundamentais.
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
(SNIIC), no total nacional, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados que
mais concentram bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN). Na região Sudeste foram tombados 517 bens até o ano de 2010,
dos quais 204 estão em Minas Gerais (CULTURA EM NÚMEROS, 2010, p. 78-80). A
maioria desses bens refere-se às construções religiosas católicas, fazendas, casas
em estilo barroco, indicando assim a preservação da memória dessa tradição e do
período que foi seu auge, o século XVIII.
Em Belo Horizonte há seis bens tombados pelo IPHAN: Casa da Fazenda do Leitão
(atual Museu Histórico Abílio Barreto); Igreja de São Francisco de Assis; Lavatório
da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem; Presépio de Pipiripau; Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha; Acervo do Museu de Artes de Ofícios
(MAO) (BENS TOMBADOS E PROCESSOS DE TOMBAMENTO EM ANDAMENTO,

Uma das discussões que há muito tinha na Fundação João Pinheiro é
essa coisa da memória de Minas Gerais. Um dia, quem sabe, um lugar
pra se reunir uma coisa sobre a referência da história de Minas Gerais.
Então me veio: por que não um memorial da história de Minas Gerais?
Mas não a história vetusta, a história oficial, na história da mineiridade
conservadora, anacrônica, obsoleta embora, criticamente, se tivesse que
tocar nisso. Mas não seria eleger a Minas Gerais do século XIX, a Minas
Gerais pastoril, a Minas Gerais golpista, a Minas Gerais conservadora,
seria a Minas Gerais do século XVIII, urbano, cosmopolita, a Minas
Gerais do século XX, industrializadora, descortinadora de processos
de ocupação muito interessantes. Então era justamente entender essa
mineiridade, a complexidade em torno dessa figura, e não vender
aquele estereótipo do mineiro, da mineiridade, do mineiro em cima
do muro. Não abdicar dos traços, do caráter ou da personalidade
do mineiro, mas abrir isso numa visão muito mais contemporânea e
muito mais... uma leitura sincrônica do passado, e não anacrônica do
passado. O passado em sincronia. O XVIII emendando no XXI (SANTA
ROSA, 2016).

2016). Essa pequena lista sugere que tais bens se enquadram nos temas típicos
do IPHAN: arquitetura barroca, arquitetura modernista e tradição católica, tam2288
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Em contraponto ao estereótipo de Minas Gerais folclórica, “jeca e tacanha”, Santa

ficção e o relato informativo, ele mesmo corrobora alguns dos lugares-comuns

Rosa optou por mostrar a arquitetura moderna de Cataguases, a Belo Horizonte

sobre o ser mineiro: “é possível falar-se, com algumas ressalvas, num caráter re-

de Niemeyer, a vanguarda da música, poesia, literatura, os artistas plásticos, en-

gional mineiro. Ressalve-se que se trata de uma constelação de características

fim, a “potência avassaladora de Minas Gerais” - potência essa também industrial

puramente naturais que acompanham as pessoas desde o nascimento” (DIAS,

e mineral, da vanguarda política.

1985, p. 83). Apesar disso, para o autor, a mineiridade não é algo homogêneo e
harmônico, se ela antes só valorizava a região mineradora, novas regiões passam

Foi também no campo da Literatura que esses estereótipos ganharam forma e cir-

a ter visibilidade, como o sertão, por exemplo.

culação, tanto os que deveriam ser evitados, segundo Santa Rosa, quanto os que
deveriam ser enaltecidos. As obras de memorialistas como, por exemplo, Alceu

Nesse sentido, afirmar o que “somos”, sem abrir espaço para debater como e

Amoroso Lima, João Camilo de Oliveira Torres, Mirian de Barros Latif e Sylvio de

porque “somos” implica uma cristalização da forma de percepção da realidade

Vasconcellos apresentam e dão peso a essa mineiridade.

coletiva.

Em 1968, Afonso Arinos de Mello Franco, escreve sobre a complexidade do “ser

O centro de Minas

mineiro”, enfatizando o “nosso [dos mineiros] mundo peculiar, característico e inassimilável”:

Assim construído pelos memorialistas e literatos, a essencialidade de Minas estarO positivismo (ou que melhor nome tenha) de grandes historiadores,
aqueles convencidos de que só existe História quando o fato existe,
esboroa-se e fracassa diante de certas realidades históricas não
factuais, como a Inconfidência, que Minas exibe na sua maneira de
ser. Realidades não factuais, típicas do espírito mineiro, que deixam na
História rastro mais visível, influência mais duradoura que muitos fatos
deslumbrantes. (...) Nós mesmos não sabemos bem o que somos e esta
incerteza não será dos fatores menos importantes na nossa significação
nacional. Mas a verdade é que sempre aparecem contribuições para
o entendimento de Minas Gerais, neste Brasil em mudança. Estamos
também mudando? É difícil responder. Para saber se nos alteramos
é necessário saber o que somos, e aí está o problema. Não que nos
neguem personalidade. Ao contrário. A nós, mineiros, o que às vezes
surpreende é como a nossa maneira de ser aparece fortemente vincada
na impressão dos outros, por fatores e contornos de que nós mesmos
duvidamos (FRANCO, 1968, p.5).

ia na região mineradora, ali teria sido o centro de pujança intelectual, econômica e
artística. Não é mais possível, contudo, compreender tal região como totalizadora
e nisso o Memorial é bastante atual, pois reconhece a diversidade regional, apesar
de não equilibrar sua abordagem microrregional. A diversidade apresentada, no
entanto, hierarquiza as regiões, privilegiando algumas em detrimento de outras.
Essa atualização passa pela linguagem expográfica no Memorial, que incorpora
elementos externos, como por exemplo, o rap ou o próprio Modernismo, que são
algumas manifestações “importadas”, mas não são cópias, são refeitas, produzindo algo original, pois trata-se de uma sociedade imersa em um mundo globalizado.
Há uma sutileza interpretativa entre representar uma sociedade diversificada,
porém homogeneizada (apaziguadora de conflitos) e outra diferenciada (que expõe os conflitos). A Minas Gerais do Memorial é conciliadora e a mineiridade o
elemento homogeneizador, por definição. Não basta afirmar que existe uma di-

Com o passar do tempo, o tema da mineiridade não desapareceu. Já nos anos

versidade cultural, é preciso mostrar as diferenças, como elas convivem – ou como

1980, o professor Fernando Correia Dias afirma que a mineiridade fica entre a
2290
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não se toleram, pois, essa dimensão permite extrapolar o estereótipo do mineiro
e abrir o leque de identidades e formas de pertencimento que não se coloquem
acima ou abaixo, mas que se equivalham.
Minas Gerais não é só isto, é também aquilo. E é esse também que constitui uma
linha de força no Memorial, pois como é dito na exposição: “Minas são muitas”.
Dessa forma, vale lembrar, os museus são lugares de poder, anunciam um discurso que pode tentar resolver, no plano das representações, questões de ordem
política, minimizando contrastes, atenuando conflitos e homogeneizando dif-
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entender Minas como Belo Horizonte e Ouro Preto, Tiradentes nas férias,
aí eu acho que seria uma instituição importantíssima pro estado, uma
espécie de farol mesmo (GOMES, 2016).
Wander Melo Miranda, pesquisador e professor de Literatura na UFMG, é também crítico do tema da mineiridade. Analisando a produção literária de escritores
mineiros que ele denomina memorialistas, tais como Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes, tece considerações para verificar a validade
de tornar a mineiridade um eixo para a crítica dos limites do Memorial. Para o

erenças.

autor, o texto memorialístico é uma busca de si, “equivale a tomar a memória

René Lommez, um dos consultores-pesquisadores do conteúdo expositivo do Me-

geradas pelo que falta ou se perdeu” (MIRANDA, 1995, p.102).

como lugar de consciência biográfica e histórica do presente, a partir de imagens

morial é crítico quanto à questão do recorte adotado sobre a cultura mineira, com
primazia da região central:
Pra mim, o mais importante, ele [o Memorial] cumpriria uma função
social muito relevante, se ele conseguisse ser algo, como ele está
situado em Belo Horizonte que é o centro do poder, se ele conseguisse
ser público e pra esfera pública, um lugar que lembrasse que Minas
Gerais não é Belo Horizonte e Ouro Preto (...) Não existe uma identidade
mineira, são múltiplas identidades e que a gente tem que de alguma
forma pensar nesse território e as pessoas que vivem nesse território.
Isso pra mim seria o fundamental, o papel social dele é importantíssimo.
Por que? Eu falo que é pro público e pra esfera pública, porque eu vejo,
pelo menos nos últimos governos, que a política pública de cultura
em Minas Gerais, é a política pública de cultura pra Belo Horizonte.
Com apêndices em Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, as cidades
mineradoras. São políticas muito frágeis pras outras regiões de
Minas, como se não existisse cultura nas outras regiões (...) Você está
trabalhando questões muito imateriais inclusive ali, que outros recursos
podem ajudar. Eu acharia muito legal que tivesse acervo, mas dizer que
não existem acervos em Minas? Sinto muito. E não existe a possibilidade
de criar acervos, inclusive? Acho que é uma loucura isso, então se ele
realmente trabalhasse a ideia de uma identidade mineira e apontasse
pra fora de Belo Horizonte e de Ouro Preto e que a gente deixasse de
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Considerando então o conteúdo identitário dessa literatura, vale a pena citar a
crítica de Miranda:
A ideia de Minas como o “círculo geográfico do centro” parece
contradizer a referida ambivalência, não fosse tal concepção de
centralidade ela própria índice da tendência histórica do separatismo
de algumas das regiões mineiras. O artifício da centralidade adquire,
mesmo à sua revelia, um poder de exclusão que contraria construções
ideológicas baseadas na premissa da resolução harmônica dos conflitos
e na visão conciliadora que, num livro famoso, Alceu Amoroso Lima
contribuiu para referendar, ao concluir que Minas estaria “naturalmente
fadada a ser o centro de gravidade do Brasil”. Mas é o memorialista
Pedro Nava quem melhor vai colocar em xeque a metáfora do
muitos como um, exprimindo, não sem uma forte dose de bairrismo
e preconceito regional, a violência do impasse entre dilaceramento e
coesão. Em Baú de Ossos, opta pelo ponto de vista excludente da Minas
mineradora – o “círculo mágico onde se fala a língua do uai”, segundo
o autor: “No fundo, bem no fundo, o Brasil para nós é uma expressão
administrativa. O próprio resto de Minas, uma convenção geográfica.
O Triângulo já não quis se desprender e juntar-se a São Paulo? Que
se desprendesse... E o Norte já não pretendeu separar-se num estado
que se chamaria Nova Filadélfia e teria Teófilo Otoni como capital?
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Que se separasse...” Que Minas são essas que não se integram numa
imagem estável e em que solo, senão o da ideologia, se enraíza o mito
da mineiridade? Se a fixação no local de nascimento é a mediação
privilegiada no processo de identificação dos memorialistas mineiros,
tal via identitária mostra- se plena de contradições ao ser considerada
como meio obrigatório de passagem no tocante à concepção da
identidade cultural brasileira. A opção crítica pela mineiridade como
modelo interpretativo mostra-se, pois, insatisfatória, uma vez que ao
ser posto em operação, tal modelo acaba geralmente por reforçar
estereótipos como a nostalgia da origem, a reiteração dos valores da
família patriarcal, a aversão às mudanças sociais e a incorporação de
uma temporalidade mítica e abstrata. Trata-se, em suma, do endosso
da ideia de tradição enquanto permanência e conservadorismo, o que
não chega a efetivar-se na obra memorialística dos autores em causa
(MIRANDA, 1995, p.108-109).
Prossegue o autor, destacando que a mineiridade se associa à identidade nacional, fixando-se o valor das memórias no passado:
Mas a questão é mais complexa do que aparenta. Sob o ângulo da
chamada mineiridade, o texto memorialístico dos autores citados
correria, grosso modo, o risco que parece correr a obra de Pedro Nava,
ou seja, o de tender por vezes a funcionar, segundo Davi Arrigucci Jr.,
como “uma justificativa do presente com apoio na memória do passado,
obedecendo a uma necessidade histórica da burguesia (...) de remontar
à origem reconstituindo-a de acordo com sua perspectiva interessada
de classe, a fim de sancionar a dominação atual. E a reconstrução do
passado de uma classe, determinado por seus interesses particulares,
tenderia a extrapolar seus limites para se confundir com a própria
história geral da nação”. Nesse sentido, as memórias continuariam a
fazer parte do projeto com o qual escritores como Carlos Drummond
de Andrade e outros integrantes da sua geração se viram anteriormente
envolvidos: construir uma nação e dar a ela uma identidade cultural. A
partir dos anos 30, como sabemos, o projeto passa pela conivência do
intelectual ou do artista com a política imposta pelo Estado Novo para
a área da cultura, em cujo contexto a mineiridade irá institucionalizar-
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se como uma versão privilegiada do pensamento moderno entre nós
(...) Assim consideradas, as memórias tornariam antiquado o velho
e conservadora a própria tradição modernista, num movimento de
retorno inevitável do mesmo, não fosse o papel de narrador que os
memorialistas assumem (MIRANDA, 1995, p.110-111).
Miranda conclui que há, assim, uma “impossibilidade de instauração de uma comunidade imaginada que mantenha, na unidade, seus traços diferenciais” (MIRANDA, 1995, p.113).

Mineiridade e brasilidade
Há uma historiografia triunfalista do Modernismo, como se este existisse fora
das políticas de Estado. Nesse quesito, há debates que buscam encontrar ou demarcar os limites do Modernismo como movimento estético, também entendido
como marco da vida moderna.
O ambiente cultural determinado no Estado Novo era diversificado e conflituoso,
havia um ecletismo considerável desse grupo: modernistas, integralistas, positivistas, socialistas e católicos. Sobre o papel deles como mediadores, no contexto
de um Estado que se moderniza, eles são os responsáveis pelo jogo da construção
simbólica. Nas palavras de Renato Ortiz: “o processo de construção da identidade
nacional se fundamenta sempre numa interpretação” (ORTIZ, 2012, p.139).
Os debates ocorriam entre figuras como Gustavo Capanema, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Augusto Meyer, Edgard Roquette-Pinto, Carlos Drummond de Andrade, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Gustavo Barroso e Oswaldo Teixeira, para
citar alguns. Para Daryle Williams, pode-se dizer que os vitoriosos nessas guerras
culturais foram os modernistas, no que tange ao patrimônio e à memória, ou seja,
aquilo que foi institucionalizado.
O modernismo de arquitetos como Gregori Warchavchik e Le Corbusier trouxe a
ideia de racionalização, sobretudo na arquitetura e nos espaços urbanos. O Mod-
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ernismo no Brasil foi marcado, paradoxalmente, pela ênfase que alguns grupos

históricas com as proteções de Ouro Preto, Mariana, São João d’El Rey, Tiradentes,

- apesar de serem afins às vanguardas - mantinham nas referências do passado

Serro e Diamantina, todas em 1938.

colonial. A caravana feita em 1924 por alguns modernistas paulistas na companhia
do poeta suíço Blaise Cendrars, que passou por Ouro Preto, São João del Rey, Tira-

A elevação de Ouro Preto à categoria de monumento nacional, em 1935, antes

dentes, Diamantina e Congonhas do Campo foi um dos grupos modernistas fun-

mesmo da criação do SPHAN, passava a fornecer a todos os brasileiros um sím-

dadores da valorização do passado colonial e, especialmente, do passado mineiro.

bolo comum para imaginar-se uma comunidade histórica e artística de amplitude

Essa viagem despertou-lhes admiração pelo período da exploração do ouro, que

nacional. Após 1938, o IPHAN e os modernistas que lhe davam suporte expandiri-

representaria algo verdadeiramente autêntico no Brasil.

am exponencialmente essa ambição.

O arquiteto modernista Lúcio Costa, que foi funcionário do Ministério de Educação

A pesquisadora e professora da UFMG, Leticia Julião, em sua tese de doutorado,

e Saúde (MES) por cerca de 40 anos, tinha uma concepção afim aos modernis-

analisou a documentação de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do SPHAN

tas paulistas sobre como hierarquizar os ícones do passado brasileiro. Para ele,

entre 1937 e 1967, responsável pelo controle e o crivo das pesquisas da insti-

a “tradição deveria ser respeitada como tal e a originalidade deveria ser mantida”

tuição, selando a elaboração da identidade nacional em um discurso unívoco. A

(WILLIAMS, 2001, p.58), dimensão essa encontrável, sobretudo, em Minas Gerais.

autora aponta as causas da homogeneização do patrimônio no âmbito nacional: a

Essa afirmação explica, em parte, como se dava a relação entre o Modernismo e

força da centralidade do governo, a inserção do Brasil no “concerto das nações” e

o Barroco, como se transformaram em ícones de momentos históricos distintos.

o saber especializado, técnico, que fez com que o IPHAN fosse por muito tempo o

Costa indica que havia um fio condutor, o que não significava repetir o passa-

intérprete exclusivo da herança nacional. Essa construção discursiva levou adiante

do, não caberia aos modernistas projetar edifícios à moda colonial, mas ser uma

a ideia de mineiridade: “mito de uma identidade regional, cujos componentes e

continuidade daquilo que estava carregado de um progresso, um desabrochar

bases culturais são apresentados como fenômenos naturalizados, desvinculados

da brasilidade. Assim, nem tudo que era relativo ao passado interessava nessa

das contingências históricas, figurando, portanto, acima dos imperativos do tem-

representação da brasilidade, a seletividade dos bens patrimoniais é, então, uma

po” (JULIÃO, 2008, p. 165).

escolha política.

Letícia Julião lembra ainda que a criação de museus em Minas Gerais ampliou

Nas listas de tombamento do SPHAN, entre 1938 e 1945, os bens são, sobretudo,

essa leitura do nacional a partir de uma ênfase regional. Quatro museus foram

religiosos, prédios do governo, fortificações militares ou obras civis dos séculos

fundados em Minas Gerais nessa perspectiva: o Museu da Inconfidência (1944),

XVII e XVIII, cujo eixo geográfico principal é a Minas Gerais mineradora e o Rio

em Ouro Preto; o Museu do Ouro (1946), em Sabará; o Museu do Diamante (1954),

de Janeiro, com muitos bens ainda na Bahia e Pernambuco, fazendo clara alusão

em Diamantina e o Museu Regional, de São João Del Rei (1963). A partir do denom-

ao período colonial. Embora restrita a poucas regiões, “a estética do patrimônio

inador comum, a ideia de “civilização mineira”, esses museus e bens tombados

era explicitamente nacionalista” (WILLIAMS, 2001, p.104), e claramente optara por

mineiros formavam polos binários de associação entre a memória e os legados

Minas como o eixo maior da nacionalidade. Sinal dessa primazia é o fato de que

de Minas e o Brasil.

foi apenas nesse estado que se efetuaram os tombamentos integrais de cidades

O Estado Novo transforma, portanto, uma variante do modernismo regional em
um projeto nacional, com base no regionalismo nacionalista de Drummond e do
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então diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, uma vez que os intelec-

Esse tipo de expografia reafirma alguns estereótipos, valendo-se dessa curiosi-

tuais mineiros assumem papel de porta-vozes e legitimadores dessa primazia de

dade popular, não deixa de ser uma estratégia para atrair e ampliar os índices de

Minas como evidência maior de brasilidade.

visitação ao museu.

A origem da mineiridade e o cenário político em que os modernistas deram ima-

Algumas salas expositivas são cenográficas, ou seja, recompõem espaços ou situ-

gem e forma a essa especificidade, entendida como evidência maior da essência

ações do passado, como a sala História de Belo Horizonte, com uma réplica de uma

brasileira, fizeram, portanto, com que Minas Gerais e as cidades da mineração do

sala do século XIX, com móveis desse período; a sala Panteão da Política Mineira; a

século XVIII se tornassem, ao longo do século XX, argumento e polo de atração

sala Casa da Ópera; a sala Minas Rupestre e mesmo as salas A Fazenda Mineira com

turística, de patrimonialização e de narrativas em material didático escolar.

elementos típicos rurais espalhados pela sala de modo asséptico e a sala Vilas

Conclusão

Mineiras com maquete de uma cidade barroca e a sala Modernismo Mineiro, carregada de elementos dispersos mas bem marcados, da arquitetura modernista. Nas
palavras do curador Gringo Cardia:

Uma prática que tem sido comum nos museus de história contemporâneos é

O surgimento do museu de experiência e de exibições imersivas é
consequência da competição com outros aspectos da indústria do
lazer no ambiente urbano. Os museus têm que empregar muito mais
esforços para conseguir a atenção e o tempo das pessoas. Atualmente
estão disponíveis tantas atrações, baseadas em ficção, que é cada vez
mais difícil para eles competirem pelo interesse do público [...] esta nova
experiência não deve ficar confinada dentro das paredes da instituição,
mas deve estar articulada a dimensões cívicas, regionais, nacionais e
internacionais. [citando Ralph Appelbaum, designer de museus[2]] [...]
“como designers, nosso trabalho é encontrar a voz do museu e seus
principais destaques, mas o nosso trabalho é, principalmente, criar
maravilhas” (CARDIA, s/d, p.10).

a tentativa de aproximação entre passado e presente, a partir de experiencias
imersivas, a fim de diferenciar-se dos chamados museus de história “tradicionais”:
Caracterizado como MUSEU DE EXPERIÊNCIA, o Memorial Minas Gerais
Vale traz a alma e as tradições mineiras contadas de forma original e
interativa. Cenários reais e virtuais se misturam para criar experiências
e sensações que levam os visitantes do século XVIII ao século XXI. Longe
de dar visibilidade apenas a um recorte histórico, o Memorial coloca em
contato direto presente e passado promovendo, com esse gesto, outras
formas de aproximação do público com as questões que atravessam
nosso tempo[1].
Nesse esforço de oposição, há uma ênfase no diálogo com questões atuais, mas
sem deixar de convidar o visitante a entrar em um “túnel do tempo” e presenciar
encenações teatrais (com e sem atores) sobre o passado. Por que esse interesse
em “ver o passado tal qual ele foi”? Justamente por esse recurso funcionar e fazer
sucesso entre os visitantes, deve-se problematiza-lo.

O próprio nome da instituição já sugere o viés adotado: “memorial” é um termo
próximo de “monumento”, e indica que tipo de tratativa é dada ao patrimônio
cultural mineiro. Um patrimônio que deve ser lembrado, que tem sua importância
em um imaginário já consolidado.
Ralph Appelbaum é proprietário da Ralph Appelbaum Associates, criada em 1978, que
tem unidades em Washington, Londres e Pequim, com sede em Nova Iorque, e faz projetos
cenográficos para instituições museológicas e de memória. No Brasil, a empresa participou
do projeto do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo (SP).
[2]

Texto inicial da página da web: <http://memorialvale.com.br/pt/sobre-o-memorial/
apresentacao/>. Acesso em 22 de abril de 2016, grifo nosso.
[1]
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A manutenção e atualização do status de alguns ícones da mineiridade transformou-os em ativos culturais, presentes nas formas de circulação e consumo contemporâneo. Nessa condição, tais ícones mantêm sua dimensão identitária, agora
com valor de mercadoria, disponibilizada e legitimada em um espaço museológico.
Museus hipertecnológicos cumprem um papel de promover experiências de
consumo e encantamento. O Memorial se encaixa nessa prática, de modo que
sua exposição acaba sendo retórica e não desafiam ou questionam os ícones da
mineiridade, sua atualização está mais na forma do que no próprio conteúdo. As
reflexões de Andreas Huyssen sobre os museus contemporâneos são pertinentes
a essa realidade do Memorial. Para o autor, um museu contemporâneo:
Oferece formas tradicionais de identidade cultural a um sujeito moderno
desestabilizado, mas a teoria não consegue reconhecer que estas
tradições culturais têm sido, elas mesmas, afetadas pela modernização,
através da reciclagem digital mercadorizada (HUYSSEN, 2004, p.29).
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RESUMO
A proposta do artigo é avaliar projetos de intervenções urbanas e artísticas em meio
urbano que se encontravam em estado mal estruturado, verificar os impactos após
a sua implantação e analisar se a arte urbana modificou positivamente ou não os
espaços públicos. Será analisado o projeto Arte/Cidade que foi coordenado pelo
filósofo Nelson Brissac Peixoto, a intervenção popular no Beco do Batman na Vila
Madalena, bairro de São Paulo, onde houve uma apropriação popular e aleatória
dos artistas locais como forma de se comunicar com a sociedade e de modificar o
lugar e a gestão pública com parceria privada da Praça dos Mártires em Fortaleza. O
fio condutor que une os três projetos é a inserção da arte e dos movimentos culturais
para ocupar e modificar a identidade do espaço urbano degradado ou subutilizado
pela falta de estrutura pública ou atrativo para que a população se apropriasse
do local público. A análise é uma busca de respostas para o questionamento se
a arte inserida na escala da cidade atua como um vetor de reabilitação urbana,
recuperando assim o espaço degradado ou é apenas uma tentativa de emplastro
através da arte no espaço público, mas que não tem magnetismo suficiente para
atrair a sociedade a ocupá-lo.
Palavras-chave: Arte Urbana; Reabilitação Urbana; Espaço Público.
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Introdução

identidade, através de uma arte democrática e que reflete a sociedade contem-

A proposta do artigo é avaliar sobre os projetos de intervenções urbanas que ti-

A arte urbana pode modificar os significados simbólicos e modificar a paisagem

veram a arte e movimentos culturais como componentes prioritários de processo
de reabilitação urbana em locais que se encontrava em estado mal estruturado e
verificar os impactos após a sua implantação. Serão analisadas as seguintes inter-

porânea.

urbana dos vazios urbanos, Borde (2006 p. 13) afirma que

como um espaço de ação política ou de possibilidades de ação.

Ao mesmo tempo, ações orientadas para a apropriação cultural,
residencial ou comercial dos espaços em situação de vazio urbano
inscrevem as cidades em uma nova sociabilidade urbana, fundada
no reconhecimento da diversidade no espaço urbano. Sociabilidade
que tende a ser incorporada à nova dinâmica urbana na medida em
que suprem demandas vagas (não atendidas), como, entre outras,
do comércio popular organizado, a dos espaços para novas criações
artísticas e a da moradia de interesse social. Elas se somam aos
projetos e programas urbanos voltados para a invenção e difusão de
um novo conceito de patrimônio e para a dotação das novas infraestruturas necessárias à inserção das cidades no sistema urbano
contemporâneo. A convivência entre significações negativas e positivas
dos vazios urbanos, entre projetos públicos e privados e apropriações
culturais pode estar animando uma nova dinâmica urbana. Os
vazios urbanos podem estar se constituindo, assim, em laboratórios
privilegiados de novas concepções e sociabilidades urbanas.

Os espaços públicos são a base de como uma sociedade se relaciona com a ci-

(BORDE, 2006 P. 13)

venções urbanas: O projeto Arte/Cidade na capital da cidade de São Paulo que foi
coordenado pelo filósofo Nelson Brissac Peixoto, a intervenção popular no Beco
do Batman na Vila Madalena, bairro de São Paulo, onde houve uma apropriação
dos artistas como forma de se comunicar com a sociedade e a gestão pública com
parceria privada da Praça dos Mártires no centro histórico de Fortaleza – CE.
O espaço urbano promove o encontro, o convívio e o reconhecimento mútuo entre os habitantes da nossa cidade, uma oportunidade contra a individualidade à
qual geralmente induz o meio urbano contemporâneo. SERPA (2007, p.09) diz que
o espaço urbano: “é visto, ainda, como espaço simbólico, da reprodução de diferentes ideias de cultura, da intersubjetividade que relaciona sujeitos e percepções
na produção e reprodução de espaços banais e cotidianos” além de considera-lo

dade, já que eles são os locais de encontros democráticos e possibilitam o ir e vir
das pessoas. Porém, os locais que estão em situação de abandono, sem atrativos

A expressão artística tem o papel de linguagem que expande para várias di-

de usos e esvaziamento de possibilidades econômicas, trazem a sensação de in-

mensões, tais como sociocultural e físico-ambiental, já que se relaciona com os

segurança e são pouco atrativos para a população. A reabilitação desses espaços

interlocutores de maneira a se comunicar, a emocionar e a estimular o interesse à

é um problema do Estado, que deve identificar os problemas e propor ações que

cultura e às informações acerca dos assuntos que ela aborda.

possam reverter a situação do local.
A estrutura da arte fora dos espaços construídos possibilita uma maior acessiA arte urbana inserida nos espaços públicos degradados pode assumir um papel

bilidade e alcance democrático, porém sujeita-se à condição de ser efêmera e

de reabilitar esses espaços e de transformar o local onde foi inserida, seja através

mutável, já que se torna suscetível a interferências da população, à degradação

da recuperação de fachadas deterioradas ou proporcionando novos usos, novas

devido às intempéries ou modificações do imóvel. Por outro lado, a arte urbana

atrações, valorizando e atraindo pessoas para a área que passará a ter uma nova

assume um papel democrático, já que pode ser vista por todos que a desejam vê-
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técnicas comuns na arte de rua contemporânea. (FESTIVAL CONCRETO,
2017)

da sociedade, como afirma Pallamin (2000, p.20): “A arte urbana é vista como um
conflitantes relações sociais. ” Outro papel da arte é de comunicar e difundir a

/
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la, longe de museus, galerias e leilões de arte e como um resultado das relações
trabalho social, um ramo da produção da cidade, expondo e materializando suas

BELO HORIZONTE

O artista tem um desafio quando atua na escala da cidade, pois são locais comumente inóspitos para a execução da obra artística; a obra passa por processos de

meio de propagação de uma cultura.

degradação seja por intempéries ou pela própria ação da sociedade e o seu públi-

1. ARTE URBANA COMO VETOR DE REABILITAÇÃO
URBANA

efêmero, já que não possível assegurar a sua integridade devido as intempéries,

A arte inserida no meio urbano assume um papel de atrair os olhares para o local
onde ela foi inserida, almejando uma valorização do espaço público, do território
e investimentos financeiros para o território. Segundo santoro (2005), uma ação
urbanística onde há melhorias de infraestrutura e inserção de equipamentos públicos valorizam a terra.
Extrapolar os muros dos museus e galerias e passar a atuar na escala da cidade
aproxima o público da arte, mas afasta do artista, já que muitas vezes o protagonista fica no anonimato. Outro ponto de atenção é o caráter efêmero da obra artística, pois se não houver manutenção ou sistematização em substituição da obra ela
sofrerá mudanças devido ao tempo e intervenções da própria população. A gestão
pública deve estar atenta a essa transformação dinâmica para evitar que o efeito
positivo da estratégia de valoração territorial fracasse à intervenção artística que
contribui na redefinição do espaço público.
Arte Urbana se refere às manifestações artísticas desenvolvidas no
espaço público. O termo ganhou popularidade durante o boom do
graffiti do início dos anos 1980 e continuou a ser aplicado ao trabalho
de artistas que escolheram as ruas como a sua galeria. Essa escolha
permite a comunicação diretamente com o público em geral, livre dos
limites existentes no contexto tradicional da arte. Além da pintura e
do graffiti, stencil, lambe-lambe, stickers, instalações e esculturas são
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co é heterogêneo, o que passa a ser mais difícil de agradar. Além de ter um caráter
intervenções populares de manifestações, alterações nos usos seja público ou
privado, diferente da arte que está resguardada num espaço construído.
Nos tópicos abaixo serão abordados projetos de intervenção urbana que utilizou
a arte pública e os movimentos culturais atrair novos usos e reestruturar o espaço
público.

1.1 PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA ARTE/CIDADE
O projeto inicia em 1994 em três etapas: A Cidade sem Janelas; A Cidade e seus
Fluxos; A Cidade e suas histórias. A intervenção urbana conta com a participação
do estado que atua na identificação dos espaços que precisam ser requalificados,
dos artistas com suas propostas de intervenção para mudar a identidade do local
e dos arquitetos para avaliarem a viabilidade do projeto. O Filosófo Nelson Brissac
tem o papel de coordenar os projetos implantados em São Paulo. As ações do
projeto “Arte/Cidade” foram intervenções urbanas e artísticas que modificaram a
identidade do local.
Trata-se de operações que primeiro problematizam o estatuto da
obra de arte e da arquitetura, na medida em que questionam sua
autonomia e postulam todo o espaço circundante, a paisagem urbana,
como parte constitutiva das intervenções. Junturas entre as diferentes
produções individuais, que exigem dos participantes um deslocamento
dos suportes convencionais para enfrentar um espaço inusitado e uma
convivência pouco habitual. Trabalhos acabam refletindo as discussões
e o embate com o local. Criações que também resultam em trazer à
2309
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luz lugares carregados de valor histórico ou simbólico, em confrontar
situações espaciais e sociais só colocados pela metrópole. Uma tentativa
de estabelecimento de novos mapas e visões. (PEIXOTO, 2012, p. 377)
O projeto Arte/Cidade engloba ações no nível urbano, arquitetônico, artístico,
político e cultural. Somente com a compatibilização dessas ações é que o projeto
pode ser executado. O estudo urbano, o detalhamento arquitetônico e as criações
artística aconteceram em conjunto para uma produção cultural para a cidade.
Na etapa “Cidade sem Janelas” de 1994, a intervenção foi no Matadouro Municipal
da Vila Mariana, que foi desativado em 1927 e segundo Peixoto (2012, p.44)
Os Galpões do antigo matadouro abrigam um mundo subterrâneo
e sombrio, um espaço desprovido de memória, do qual só restam a
estrutural fabril e resquícios mecânicos de atividade esquecida. As
grossas paredes de tijolos. As vigas de ferro, as portas e janelas cerradas
exercem um peso opressor. (PEIXOTO 2012, p.44)
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Foram três intervenções artísticas para o local: a da artista Carmela Gross foi uma
grelha meticulosamente calculada de buracos escavados no piso, em um dos
salões. Segundo Peixoto (2012, p. 46) “Tal como a demarcação do terreno para
uma intervenção cirúrgica ou militar”; a proposta de José Resende foi a construção
de uma obra arquitetônica feita com os materiais locais através da força de um
guindaste. Durante o período de quinze dias, o artista montava e remontava
várias vezes ao dia essa estrutura; a artista Anne Marie Summer propôs divisórias
de telas metálicas que interferiram na visão global do lugar, propondo um novo
percurso de acesso aos galpões.
Na segunda etapa, “A Cidade e seus Fluxos”, as intervenções propostas no Banco
do Brasil, no Edifício Guanabara e na Eletropaulo foram tentativas de interligar as
edificações através das linguagens artísticas para criar percursos em uma zona
onde os visuais estão tomados por muros e fachadas cegas.

Após a desativação do equipamento como matadouro a administração do imóvel
ficou com a Secretaria de Aviação e posteriormente um depósito da empresa de
iluminação pública. Os galpões não traziam nenhuma identidade ao local e suas
fachadas opacas não se comunicavam com o meio urbano, além da memória
fúnebre das ações que ali ocorreram.

Figura 02: Mapeamento das edificações da segunda etapa do projeto Arte/Cidade
Fonte: Projeto Arte Cidade. 2017

A artista Regina Silveira atuou na edificação que sedia a Eletropaulo, reproduzindo
Figura 01: Matadouro Vila Mariana
Fonte: vitruvius, 2017
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janelas que criavam um pavimento ilusório e uma percepção de ter suprimido o
piso do pavimento. Os espectadores tinham a sensação de estarem constantemente à beira de um abismo; o artista Guto Lacaz propôs periscópios com altura
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de 28m e espelhos com diâmetro de 2,40m nas fachadas da Eletropaulo. Os espelhos permitiam que os pedestres pudessem visualizar, da calçada, a exposição
no último andar da edificação e que, os que estavam na exposição, enxergassem
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1.2 REDEFINIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ATRAVÉS DA
INSERÇÃO DA ARTE URBANA – BECO DO BATMAN

o movimento da rua. Dessa forma, ele quebrou os limites visuais do externo e interno; por outro lado, Iole de Freitas atuou no vão central do Banco do Brasil, que

O Beco do Batman, com seus 170 metros de extensão, está situado na Vila Ma-

segundo Peixoto (2012), é:

dalena em São Paulo entre a ruas Gonçalo Afonso e a Medeiros. Surgiu na década de 80 e ficou batizado pelo nome do personagem em quadrinhos devido os

Um espaço vazio que, armado sobre diferentes tipos de trava, já
coloca o problema da sustentação. Tudo é questão de fazer esse corpo
apontar para cima. São várias colunas de telas metálicas, de diferentes
espessuras, percorridas por fios em espiral que às vezes se prolongam
mais além. Elas nem sempre têm chão, não se elevam a partir de um
ponto de apoio, como a escultura convencional. Colocadas sob uma
claraboia, também não têm teto. Não se mantêm eretas: a verticalidade,
de que estariam encarregadas, está permanentemente em causa. Diante
da incógnita da sustentação, essas colunas se entrelaçam, tecendo uma
estrutura precária. Volumes falsos, invólucros vazados que funcionam
mais por contiguidade do que como formas que evoluem no ar,
causando uma dupla impressão de peso e leveza.

grafites do homem-morcego encontrados na região.
Esta região passou a ter os holofotes virados para o processo de transformação
do espaço a partir da 28ª Bienal de Artes de São Paulo, em 2008, onde um grupo
de pichadores abriram um debate participativo sobre o grafite como expressão
artística e colocaram o Beco do Batman em discussão. A partir do momento em
que o Grafite passou a ser reconhecido como arte, o beco passou a ser visitado
diariamente por turistas e moradores que apreciam a expressão artística, valorizando a pintura a céu aberto com a conotação de uma obra que poderia estar em
um museu ou em uma galeria.

(PEIXOTO, 2012 P.91)
A terceira etapa, “A Cidade e suas Histórias”, engloba a Estação da Luz e um percurso de aproximadamente 5 quilômetros, saindo do terminal ferroviário e passando por moinhos, silos e restos industriais. Correspondeu desde os projetos de
adequação dos ramais ferroviários com reabilitação de construções de trechos de
passagem a projetos de adequação dos espaços arquitetônicos. A construção da
passarela na área da Matarazzo permitiu que os locais que estão ao lado do trilho
pudessem ser conectados, permitindo que as pessoas circulassem em áreas que

Figura 02: Grafite no Beco do Batman

outrora eram sem vitalidade. E a torre do moinho, que está no percurso, assumiu

Fonte: Google Street View

um papel de mirante, permitindo que houvesse uma ligação visual com todo o
trajeto.

O local passou por transformações imobiliárias, espaços que outrora eram vazios
urbanos ou imóveis desvalorizados passaram a ter uma procura imobiliária para
instalação de comércios e serviços especializados. Inúmeras galerias com o foco
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na arte urbana foram instaladas no local, fortalecendo a imagem de galeria a céu
aberto. Além dos estudantes de belas artes que constantemente frequentam o
local, para exercitar releituras e inovar nas suas habilidades.

1.3 Centro Histórico de Fortaleza e o Passeio Público
O Centro Histórico de Fortaleza é um patrimônio público e cultural da Capital
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..., onde quer que vejamos um distrito com um comércio
exuberantemente variado e abundante, descobriremos ainda que ele
também possui muitos outros tipos de diversidade, como variedade
de opções culturais, variedade de panoramas e grande variedade na
população e nos frequentadores. É mais do que uma coincidência.
As mesmas condições físicas e econômicas que geram um comércio
diversificado estão intimamente relacionadas à criação, ou à presença,
de outros tipos de variedade urbana. (JACOBS, 2011,p.162)

Cearense, porém muitas praças, equipamentos e passeios estão degradados ou
subutilizados. As principais atividades que acontecem no centro são o comércio e

Fortaleza não tem a cultura de visitação ao Centro Histórico, diferentemente de

os serviços que funcionam principalmente em períodos específicos, normalmente

outras cidades brasileiras como Recife, São Luiz e Salvador que a estimulam como

durante o dia. Paralelamente, observam-se as estreitas calçadas ocupadas pelo

propagação da sua história e cultura e como fonte de renda ao atrair turistas,

comércio informal, um grande número de carros transitando na área e a falta de

pesquisadores e moradores que usufruem do comércio e serviços locais, além dos

equipamentos que estimulem o lazer, a cultura e a memória da cidade. O resulta-

equipamentos urbanos que promovem encontros através dos múltiplos usos dos

do é um local pouco atraente para o estar, o percurso e o encontro das pessoas.

espaços. O projeto Fortaleza 2040 reforça a importância de o Centro Urbano da
cidade estar preparado para o turista e visitantes.

Coexistiam harmonicamente diversos usos, como o habitacional, serviços, comercio, lazer e institucional no centro urbano de Fortaleza, até que na década de 70
a expansão urbana foi direcionada para a zona leste da cidade, sendo o bairro da
Aldeota almejado pela população, já que surgia uma área mais nobre na cidade. O
mercado imobiliário investiu fortemente em propaganda e conseguiu atrair a população para essa área e deslocou parte dos equipamentos que estavam firmados
no centro de Fortaleza.
É notório que o crescimento urbano do centro da cidade de Fortaleza é arraiga-

... o Centro Urbano tem papel definitivo e principal na visão do Plano
Mestre Urbanístico como componente essencial da configuração de
uma plataforma urbana estruturada e legível, altamente acessível,
dedicada a atrair visitantes turísticos, de forma que seu uso seja sempre
harmonizado com a presença predominante de usuários residentes,
para obter, a partir dessa oportunidade, as melhores qualidades e
resultados econômicos, ou seja, proporcionar o turismo compartilhado
com a recepção comunitária. Essa é a melhor forma conhecida de evitar
o turismo predador”. (FORTALEZA : Iplanfor, 2016. Vl. 3)

do ao comércio varejista formal e informal, que trazem consequências suficientes
para afastar os cidadãos e turistas das edificações e espaços públicos que pos-

Um dos poucos espaços que promove o lazer na região é a Praça dos Mártires,

suem cargas históricas, culturais e de lazer. A malha viária com vias estreitas, a

conhecida como Passeio Público, no qual a população poderia se apropriar de

grande quantidade de veículos automotores particulares e os estacionamentos

domingo a domingo devido às múltiplas possibilidades de usos. Porém, a maior

permitidos nas vias também contribuem para o afastamento do público que possa

ocupação ocorre nos finais de semana e uma das justificativas para que esse

ter interesse no centro de Fortaleza, além do comércio. Jacobs (2011,p.162) afirma

fenômeno aconteça é devido à existência do restaurante que funciona no inte-

que

rior da praça e cuja programação aos sábados e domingos inclui a promoção de
eventos artístico-culturais. A Prefeitura também promove eventos nos finais de
semana, envolvendo publicidade de divulgação e estrutura de apoio com segu-
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rança e fiscalização. Esta praça é um ambiente onde temos a memória preservada

modifica espaços que outrora serviram de matadouro e posteriormente de de-

da era da Belle Époque, com espaços sombreados que permitem a realização de

pósito, uma arquitetura que não se comunicava com o meio externo e nem com a

piqueniques e brincadeiras ao ar livre e percursos internos sem obstáculos que

população, transformando a área onde era inserido com pouco ou nenhum atrati-

permitem que a caminhada flua e que a apreciação da natureza e os encontros

vo em um local aberto a curiosidade, a visitação e para os encontros. Na segunda

aconteçam. A afirmativa de GHEL (2015, p.262), complementa a importância do

etapa do projeto Arte/Cidade ele promove uma ligação estética com edificações

espaço público para uma sociedade:

situadas no vale do Anhagabaú, já que elas não se conectam mais visualmente

A gama de atividades e atores demonstra as oportunidades do espaço
público de reforçar a sustentabilidade social. É significativo que todos os
grupos sociais, independentemente da idade, renda, status, religião ou
etnia, possam se encontrar nesses espaços, ao se deslocarem para suas
atividades diárias.
O ordenamento dos espaços públicos é importante para a requalificação e a melhoria na qualidade de vida no meio urbano. As transformações urbanas afetam
os espaços públicos, sejam de forma positiva ou não. A gestão pública assume um
papel importante no controle e determinação de usos. O Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza (2009) institui que dentro dos seus princípios da
Política Urbana existe as funções socioambientais da cidade, onde “a proteção, a
preservação e a valorização do patrimônio cultural de interesse artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico serão cumpridas quando atendidas as diretrizes
da política urbana estabelecidas no art. 2º da Lei Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade. Um dos objetivos do Plano Diretor (Fortaleza, 2000) é o de “preservar e conservar o patrimônio cultural de interesse artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico”.

4. Resultados Alcançados
Os projetos de intervenção artística e cultural como o Arte/Cidade, o Beco do Batman e o Passeio público tem em comum a inserção de novas atividades e mudanças de identidade do local através de um planejamento que seja pelo Estado
ou pela comunidade. Foi possível verificar transformações sensíveis na qualidade

por falta de permeabilidade visual. Na terceira etapa engloba ações na Estação da
Luz e 5km de via ferroviária, com inserções de passarelas que permitem que haja
trocas de um lado a outro do trilho, um mirante que desbrava os visuais de todo
o percurso e viagens de trem para que possam conhecer toda a região repleta de
moinhos e silos.
O caso do Beco do Batman na Vila Madalena, o movimento dos artistas e estudantes de arte possibilitaram uma reabilitação do espaço público e uma valorização da terra, já que a procura de turistas, curiosos sobre o grafite, galeristas e
artistas aumentou consideravelmente. O local ganhou o posto de ser um espaço
de referência na arte urbana da cidade de São Paulo.
No Centro de Fortaleza, a Praça dos Mártires aparece como um espaço de encontro e atividades fora do horário comercial destoando da ocupação principal
da área, justamente pelas atividades culturais e de lazer promovidas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e por iniciativa privada, como a administração do
restaurante que tanto oferece o serviço de alimentação como atividades de lazer
e cultura, como a contratação de apresentações musicais e promoção de eventos
como feiras de livros.
Depois de analisar os estudos de caso, foi possível verificar que a arte urbana e as
atividades culturais podem atuar como vetores de reabilitação urbana, trazendo
novas identidades para o espaço público e atraindo outros usos e valorizando a
área onde foi inserida. A população passa a ter um olhar mais sensível para a localidade onde ela foi inserida e passa a se apropriar do lugar.

espacial e de relações interpessoais. Como no caso do projeto Arte/Cidade que
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Conclusão
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RESUMO
Este projeto pretende compreender a importância da inserção de uma fortificação
militar na maior planície inundável do planeta e sua resistência ao tempo.
Implantado em 1775, o Forte Coimbra teve seu tombamento em 1974 pelo IPHAN,
com quase 200 anos, sendo ele o primeiro edifício salvaguardado no Estado de Mato
Grosso do Sul. Acompanhando sua trajetória, coexistem atores sociais (pescadores,
militares e seus respectivos familiares) que juntos compõem a perpetuação deste
patrimônio além de outros, imateriais. Ações externas têm interferido no cotidiano
dessa sociedade, gerando novas territorialidades (HAESBAERT, 2007) em torno dos
rearranjos sociais, que poderão provocar memórias ressignificadas. Inserido na
linha de pesquisa Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Regional Sustentável, tem
como objetivo geral compreender a resiliência do Forte e seus possíveis impactos
no contexto social, cultural e ambiental. Para um maior aprofundamento histórico
e contextualização do processo de ocupação e urbanização da vila serão utilizadas
fontes primárias como documentos do Exército, além de fontes literárias. Em seguida,
será examinado o complexo arquitetônico de Coimbra e sua imaterialidade repleta
de significados. Partir-se-á da noção de patrimônio cultural imaterial (IPHAN, 2010;
CANCLINI, 1994) para construir uma análise das relações topofílicas (TUAN, 1974)
que os agentes sociais estabelecem com o lugar, buscando perceber o impacto
da redução da população no imaginário da população local. Serão realizados
levantamentos a campo envolvendo observações desse complexo e entrevistas com os
moradores e militares, da ativa e da reserva. Espera-se com este trabalho encadear
o conhecimento em torno do Forte Coimbra, valorizando seus diversos patrimônios,
englobando os aspectos culturais, arquitetônicos e ambientais e os desdobramentos
atuais diante de toda a transformação social que este trecho da planície pantaneira
está vivenciando. A partir das reflexões produzidas por este trabalho, buscaremos
reforçar a necessidade de promoção de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento sustentável deste território afetado pelo “vazio” provocado pelo
processo de desocupação.
Palavras-chave: Forte Coimbra, desocupação, territorialidades, lugar,
desenvolvimento sustentável.
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dos novos territórios formam um conjunto sem semelhança a outros
sistemas fortificados edificados no mesmo período em outros lugares do
mundo, tendo um importante papel na ocupação territorial da América
do Sul.” (IPHAN, 2015).

Introdução Geral
Com o intuito de demarcar o domínio e o poderio de Portugal, o Forte Coimbra foi
implantado às margens do rio Paraguai, no ano de 1775, para coibir as manobras
militares das tropas espanholas advindas do Paraguai.

Cabe destacar ainda que o objeto em estudo está implantado na maior planície
inundável contínua do planeta, conota-se a singularidade ambiental onde a fortifi-

“Dizem os que querem fortificar as fronteyras, que fortificandose estas
não podem os inimigos entrar no paiz de seu adversario, sem primeyro
as expugnar, não sendo boa razão de estado, e de guerra deyxar atras
praças fortes, e prezidiadas, e q’ em quanto o inimigo se occupa, e
detem em as sitiar, tem o Principe tempo, e commodidade de unir suas
forças, receber socorros dos amigos, e aliados, e opporse ao inimigo, ou
divertir a guerra intrando no paiz contrario(...)” (VELLOZO, 1742).

cação está inserida, pois há 17 anos o Complexo de Preservação do Pantanal foi inserido na lista de Patrimônio Natural da UNESCO[1]. Segundo o ZEE (ZEE,1992), “por
conter a maior planície interior inundável do planeta, (...), as atividades ali desenvolvidas devem estar atentas ao nível de preservação da planície e as condições
históricas de sua ocupação”.
Diante de toda a particularidade arquitetônica e ambiental existente, a morfolo-

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) inicia sua atuação

gia urbana da vila dialoga com esta peculiaridade do meio no qual se encontra

no estado do Mato Grosso do Sul, em 1974, com o tombamento de Forte Coimbra,

inserida. Dentre os diferentes tipos de agentes que estruturam essa composição

como patrimônio material, sob processo 917-T-1974, ressaltando sua importância

e coabitam em harmonia, devemos sinalizar a vila de pescadores, os militares e

enquanto edificação histórica, sendo uma das poucas existentes nessa região do

seus familiares (que ali vivem por um período sazonal), as paisagens e recursos

país que não está em ruínas.

naturais (como a gruta, o rio Paraguai, a fauna pantaneira, etc).

No ano de 2015, o mesmo Instituto selecionou um conjunto de fortificações para a

Pensando no desdobramento urbano, a inserção dessa fortificação na planície

formulação de uma lista indicativa de Patrimônio Cultural da Humanidade da Or-

pantaneira, contribuiu na composição da caracterização da personalidade region-

ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O

al, tornando-a ímpar e essencial para a população.

Forte Coimbra é a única fortificação militar do centro-oeste brasileiro pertencente
a esta lista, o processo está em andamento:
“O conjunto de fortificações do Brasil é um resquício material único
de um contato produzido entre diferentes culturas do Velho e do Novo
Mundo. As fortificações, edificadas em resposta a esses contatos,
marcam o sucesso de uma fórmula única de ocupação do território,
onde os moradores do Brasil tiveram um papel mais fundamental do
que a ação dos governos das metrópoles do Velho Mundo, ao contrário
do que ocorreu em outras colônias europeias no resto do mundo. As
construções feitas com o objetivo de garantir a posse e a segurança
2322

Imerso em lendas e tradições, o Forte em sua trajetória de 242 anos, enriqueceu-se
com um vasto patrimônio imaterial, onde podemos citar a devoção à Nossa Senhora
do Carmo e toda a programação de festividade feita em sua veneração. Um momento
que evidencia a estimada presença da santa, citado por Mendonça, quando
... a esposa do comandante Hermenegildo de Albuquerque Portocarrero
teve o desvelo de cuidar da imagem de Nossa Senhora do Carmo e
[1]

Fonte: site da UNESCO < http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-

of-world-heritage-in-brazil/pantanal-conservation-area/>
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de levá-la até a catedral de Cuiabá. Quando de seu retorno, após a
Guerra, um pomposo cortejo liderado pelo Bispo D. José Antonio dos
Reis, acompanhado pelo Presidente da Província e pelas principais
autoridades da capital, saiu da Praça da Sé em direção ao Porto. De lá
a imagem foi embarcada com destino ao Forte para ocupar o nicho que
lhe cabia na capela local (MENDONÇA, 1919).
Outro costume ocorre entre os oficiais do Exército Brasileiro que serviram
em Coimbra, ao atingirem o generalato, onde quer que estejam, enviam uma
das estrelas de ouro de suas ombreiras, como tributo à edificação. Estes são
apenas dois exemplos das simbologias e dos signos que envolvem toda a imaterialidade presente (CRUZ 2017).
Porém, mesmo diante de sua extensa importância, Forte Coimbra sofre uma
gradativa supressão em seu efetivo militar. Em 2016, o Forte Coimbra passou
de 3ª Companhia de Fronteira (3ª Cia Fron) para Pelotão Especial de Fronteira
de Coimbra (BRASIL, 2016). O estabelecimento do “novo Pelotão” no lugar que
outrora era uma Companhia, significa uma redução de efetivo, visto que o efetivo
médio de uma companhia é de 200 a 250 militares e o de um pelotão é de 60 a 80.
Com isso, Coimbra vive um momento bastante peculiar, uma vez que nas últimas
décadas vêm sofrendo uma gradativa redução da população, que de acordo com
relatos de militares que já passaram por lá, em 1975 havia 800 moradores (entre
civis e militares), passando para 300 em 2009 (SILVA et al., 2009) e atualmente
conta com 174 moradores.
Porém, é válido destacar ainda dois Acordos. Um entre Ministério Público Federal
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de atividades de ensino, pesquisa e extensão na Área Militar do Forte de Coimbra,
em 13 Set. 2016[2].
Segundo HALBWACHS (1925, apud. SANTOS, 2013), tudo que lembra o indivíduo
do passado faz parte de construções coletivas do presente. Contudo, essa elaboração fica grandemente comprometida em decorrência de um aminguamento
populacional.
Nesse sentido, o objetivo geral deste projeto de pesquisa é compreender a resiliência de 242 anos do Forte Coimbra e os possíveis impactos no contexto social,
cultural e ambiental do território de Corumbá-MS face ao processo de desocupação que ocorre neste território até os dias atuais e as atuações do MPU e UFGD.
O primeiro objetivo específico visa desenvolver uma investigação histórica sobre
o Forte Coimbra para compreender como se realizou o processo de instalação e
fundação, a relação com os índios guaicuru, o papel na guerra da tríplice aliança,
a retirada militar e ocupação invasora e a retomada do forte pelo Brasil. Procura
também descrever os aspectos arquitetônicos da fortificação e discutir sua importância na atualidade como patrimônio material tombado pelo IPHAN, com possibilidade de se tornar Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, a fim
de destacar pontos que o manteria interessantes para visitações turísticas, bem
como dar uma destinação atrativa para área.
O segundo objetivo procura analisar o contexto sociocultural e ambiental decorrente da ocupação urbana da vila de maneira a discutir seus desdobramentos nos
dias atuais. As implicações socioculturais em torno do processo de desocupação

(MPF), Exército e Secretaria de Patrimônio da União (SPU) que permitirá a regularização de moradias localizadas nas imediações da área do Forte, há 8 anos
atrás, conforme (MPF, 2009). E outro entre o Exército e a Universidade Federal
da Grande Dourados (UFGD) para criação de um Acordo de Cooperação com a
finalidade de conservação de patrimônio histórico-cultural e o desenvolvimento

[2]

Fontes: site do Exército < http://www.eb.mil.br/web/midia-impressa/noticiario-do-exercito/-/

asset_publisher/IZ4bX6gegOtX/content/cmo-e-a-universidade-federal-da-grande-douradosassinam-acordo-de-cooperacao-no-forte-coimbra> e site da UFGD < https://portal.ufgd.edu.br/
noticias/ufgd-e-comando-militar-do-oeste-assinam-acordo-de-cooperacao> acessado em 13 Fev
2018.
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são diversas, e estas permeiam as relações econômicas, emocionais e a noção de
identidade, pois
rompe com as dicotomias entre indivíduo e sociedade, passado e
presente, bem como entre ciência e prática social, está tão associada
à idéia de memória como esta última à primeira. O sentido de
continuidade e permanência presente em um indivíduo ou grupo social
ao longo do tempo depende tanto do que é lembrado, quanto o que é
lembrado depende da identidade de quem lembra. Da mesma forma
que a identidade, a memória também deixou de ser pensada como um
atributo estritamente individual, passando a ser considerada como
parte de um processo social em que aspectos da psique se encontram
interligados a determinantes sociais. A memória deixou, portanto,
de ser considerada como fenômeno individual, passando a elemento
constitutivo do processo de construção de identidades coletivas. (SILVA,
1998).
Neste contexto, inicialmente serão verificados dois importantes aspectos que con-

Figura 1. Comemoração do dia de Nossa Snehora do Carmo - padroeira do Forte Coimbra. Fonte:

figuram a cultura local: o patrimônio imaterial, como por exemplo, a ilustre pre-

Site da Prefeitura de Corumbá.

sença da Padroeira do Forte, Nossa Senhora do Carmo, que, de acordo com relatos
presentes em documentos do Exército, auxiliou os militares nas grandes batalhas
que o Forte enfrentou. Sua importância é tal que a imagem da Padroeira foi levada
pelo Coronel Ricardo Franco em 1797, patrono da engenharia militar, para a capela da vila de Coimbra onde permanece nos dias de hoje.

Em segundo lugar, a articulação dos conceitos território, territorialidade[3] e identidade territorial (SANTOS, 1998; HAESBAERT, 2007), norteará nossas reflexões
sobre o impacto do processo de desocupação na alteração do imaginário da população local em torno do lugar[4], em face da paulatina redução populacional que
[3]

Alguns geógrafos como Sack dizem que se trata de uma estratégia, um uso que se repete,

corriqueiro, sequencial e também a concepção de que advém da relação que um grupo tem com
seu entorno (HAESBAERT, 2007).
[4]

Vale ressaltar que a fortificação faz parte do imaginário não apenas do contingente que

serve no local, mas está intrinsecamente arraigada nos engenheiros militares e servidores civis
que trabalham na Comissão de Obras do 3° Grupamento de Engenharia em Campo Grande MS. Em 03 de agosto (data de nascimento do patrono da arma de Engenharia de Fortificação
e Construção) estes militares comemoram o Dia do Engenheiro Militar, promovendo uma ida
ao Forte para celebrar esta data, e tem como patrono o Coronel Ricardo Franco, militar
responsável pela construção da fortificação em pedra, anteriormente a edificação era em
madeira (nota da autora).
2326
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se assiste nos últimos 23 anos. Para tal, oportunamente serão realizadas viagens

do a devida atenção às questões referentes a segurança, o Capitão Mathias

de investigação a campo envolvendo observações sistemáticas e entrevistas semi-

Ribeiro comete o equívoco na implantação e o edifício se ergue em um local

estruturadas com a população local.

diferente do solicitado.

Como terceiro objetivo específico deverá ser estudado os efeitos gerados pelos

Com poucos registros e publicações técnicas sobre o processo de ocupação da

Acordos celebrados pelo MPU e UFGD com o Exército sobre a comunidade, princi-

“ilha”, como é chamada a região por alguns militares, a análise urbanística e o

palmente no que tange à permanência e manutenção da vila como comunidade,

processo de ocupação deverá ser feito com a apreciação de documentos perten-

visto que a ação do MPU foi há 8 anos e da UFGD foi a há 1 ano e ainda não há

centes ao Exército Brasileiro, relatos de militares da reserva onde se pode citar a

publicações sobre.

ilustre obra do Gen. Raul Silveira de Mello, que foi reeditada e publicada pelo Insti-

Revisão de Literatura
Para compreender os aspectos históricos quanto a instalação do Forte, e todo seu

tuto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), dentre os relatos que
há a elucidação do fato do Coronel Ricardo Franco ter sido, além de engenheiro
chefe da obra, ter trabalhado como pedreiro e carpinteiro devido à ausência de
profissionais desta qualificação na ilha.

desempenho como fortificação de defesa da fronteira do Brasil/Paraguai, serão
revisados alguns materiais publicados pelo Instituto Histórico e Geográfico do Bra-

Paralelamente serão revisados os documentos pertencentes ao tombamento do

sil (IHGB) e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS).

Forte Coimbra, que ocorreu em 1974, sendo um importante marco na história do
Estado de Mato Grosso do Sul, por ser este o seu primeiro patrimônio salvaguar-

FERRAZ (1927) afirma que Coimbra iniciou-se por engano, transcrevendo diver-

dado. Juntamente com o processo que pode elevar o patamar do Forte à Patrimô-

sos documentos do período da implantação, dentre eles a publicação do General

nio da Humanidade pela UNESCO juntamente com outras Fortificações do Brasil.

Francisco Rafael de Mello Rego, de 1894, que além de relatar a fundação da

(IPHAN, 2015).

fortificação, descreve os acontecimentos mais relevantes de sua trajetória.
Já para uma melhor análise dos aspectos arquitetônicos da fortificação, será revisMENDONÇA (1919), relata a nomeação do Capitão Auxiliar Mathias Ribeiro da

ado o livro “Arquitetura militar ou fortificação moderna” onde o Professor Emérito

Costa, feita pelo governador Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Caceres

Mário Mendonça de Oliveira, transcreve e comenta os ensinamentos do Tenente

para fundar o então presidio de Coimbra no lugar denominado Fecho dos Mor-

General Diogo Sylveyra Vellozo (Vellozo, 2005), mostrando que fora erguida com

ros. O autor afirma que as informações recebidas por aquele oficial eram as

recursos estritamente locais, com soluções e métodos empíricos, e que sua tipo-

mais sabias que então se podiam dar, pois Luiz de Albuquerque relata com

logia arquitetônica peculiar pode ser caracterizada como uma arquitetura vernac-

bastante clareza a localização na qual a edificação deveria ser erguida, e ain-

ular.

da relata que se a camuflagem da edificação fosse alcançada, provavelmente
as contendas poderiam ser evitadas e assim a guerra do Paraguai (o nome

Outro fator que reforça esse aspecto vernacular, vem de documentos militares

correto para o incidente é Guerra da Tríplice Aliança) não teria ocorrido.

que apresentam trechos como o do Comandante do Forte de 1797, Coronel Ri-

Mesmo com o relato do governador cuidadosamente detalhado, solicitan-

cardo Franco que assumira a transformação da fortificação, comunicando aos
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seus superiores, por meio de um relatório que: “Enquanto não chega o mestre
pedreiro, tem sido ele mesmo o pedreiro, carpinteiro e o engenheiro”.
Portanto, a excepcionalidade arquitetônica do Forte surge justamente diante dessa dificuldade de manter “um padrão unificador ‘erudito’, estabelecido em circunstâncias adversas e frente a uma grande oposição dos nativos e de potências rivais
... Deve-se frisar o aspecto quase único da manutenção de uma fronteira geográfica
contínua e estável, de dimensões continentais, desde meados do século XVIII por meio
de fortificações, que resultou em um país de características culturais bem distintas dos
vizinhos sulamericanos, situação sem igual se observada a dissolução dos territórios
coloniais no resto do continente, ou mesmo na África e Ásia “(IPHAN, 2015).
A fundamentação teórica será desenvolvida com o auxílio das obras de Yi Fu Tuan
“Espaço e lugar - a perspectiva da experiência” e “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente“, juntamente com a obra de Rogério
Haesbaert “Território e Multiterritorialidade: Um Debate”.
O conceito de lugar na abordagem da ciência social, se inscreve de maneira bastante ampla, permitindo diferentes observações. E na Geografia Humanista é possível relacionar a relação afetiva do homem com o espaço e as possibilidades que
transformam este em lugar. Deste modo, pode-se dizer que lugar é uma realização
fundamentalmente emocional, e que são as experiências e as relações humanas
que definem sua densidade. Yi-Fu Tuan (TUAN, 1983) define esse sentimento com
o neologismo topofilia, o amor humano pelos lugares. São esses laços topofílicos
nos emaranhados de sentimentos que envolvem o Forte aos habitantes que serão
observados neste projeto.
Juntamente com os laços topofílicos, que sofrem ação direta nesta constante transformação diante do “novo” cenário, há uma ressignificação da territorialidade no
entorno da fortaleza, tornando-a uma múltipla, rompendo com barreiras que anteriormente eram intransponíveis. Como relata HAESBAERT,
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“O mais importante a destacar na nossa experiência multiterritorial
contemporânea é o fato de que não se trata simplesmente, como já
ressaltamos, da imbricação ou da justaposição de múltiplos territórios
que, mesmo recombinados, mantêm sua individualidade numa
espécie de “todo” como produto ou somatório de suas partes. A efetiva
rnultiterritorialidade, hoje, seria uma experiência profundamente
inovadora a partir da compressão espaço-temporal que permite (...)
pela comunicação instantânea, contatar e mesmo agir [como no caso
de grandes empresários que praticamente ‘.’dirigem” suas fazendas ou
firmas à distância, via Internet e outras modalidades informacionais]
sobre territórios completamente distintos do nosso, sem a necessidade
de mobilidade física. Trata-se de uma multiterritorialidade envolvida
nos diferentes graus daquilo que poderíamos denominar como sendo
a conectividade elou vulnerabilidade informacional (ou virtual) dos
territórios. (HAESBAERT,2007 apud HAESBAERT, 2004a:345)
Ainda seguindo pelo campo teórico, os trabalhos de Gilberto Luiz Alves, intitulado “O universal e o singular: em discussão a abordagem científica do regional” e
“Relações sociais e pesquisa ambiental no pantanal Sul-Mato-grossense: quando
o pesquisador precisa ser cidadão” serão primordiais para compreendermos as
relações sociais dessa coletividade especialmente pantaneira.
Já os trabalhos de Myrian Sepúlveda dos Santos “Sobre a autonomia das novas
identidades coletivas: alguns problemas teóricos” e o artigo “Memória coletiva,
trauma e cultura: um debate”, corroboram no entendimento das lembranças e
suas influências nos agentes.
No contexto da urbanização, será revista a Lei complementar nº 98 de 09 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor do Município de Corumbá, de onde se
extrai, dentre outras coisas, que a Região de Forte Coimbra está situada na Macrozona Rural. Por meio do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE de Mato Grosso
do Sul, essa macrozona se organiza em zonas com finalidades distintas, sendo
que a Zona de Uso determinada para a região do Forte Coimbra, por meio do ZEE
(Anexo F) é a Zona Planície Pantaneira – ZPP.
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Material e Métodos

A área de estudo da pesquisa é a “Ilha de Coimbra”, que se localiza na planície pantaneira, margeando o rio Paraguai, a cerca de 100 km em linha reta na direção Sul
da cidade sede Corumbá-MS. Conforme mapa de localização a seguir:

Área do Forte no centro sul da imagem.
A nordeste encontra-se o atual Pelotão Especial de Coimbra.
A oeste encontra-se a vila de militares e moradores civis.
Ao sul está o Rio Paraguai.
O Forte está a 50 km NE da tríplice fronteira do Brasil-Paraguai-Bolívia
Figura 2. Localização e Situação da área de estudo: Coimbra e seu entorno. Fonte: autora

Serão realizadas pesquisas em materiais históricos que descrevem os relatos da
região desde a ordem para se construir o forte, pouco antes de 1775 até os dias
atuais.
Os materiais e métodos que serão utilizados neste trabalho para um maior aprofundamento histórico serão fontes primárias como documentos pertencentes ao
Exército e pesquisas em Institutos de Geografia e História do Brasil (IHGB), do
Mato Grosso (IHGMT), do Mato Grosso do Sul (IHGMS) e Militar do Brasil (IGHMB).
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Para Gil (1999) a pesquisa bibliográfica consiste no aprofundamento da investi-

de toda força de resistência diante das batalhas já enfrentadas e das que estão

gação de questões relacionadas ao objeto estudado, através de uma abordagem

por vir. Pretende-se compreender quais são os efeitos subjetivos decorrentes dos

qualitativa, valorizando a aproximação com a situação estudada, tendo como ob-

impactos materiais e imateriais da desocupação do efetivo militar na morfologia

jetivo constatar a individualidade e seus diferentes significados.

urbana e na vida da comunidade, objeto de estudo.

Pretende-se ainda visitar o local em estudo, para uma melhor compreensão do

Enfim, através dos aspectos abordados acima, será possível encadear o conhec-

complexo arquitetônico de Coimbra, realizando levantamentos de campo envol-

imento em torno do Forte Coimbra, valorizando os diversos patrimônios que se

vendo observações sistemáticas do complexo. A imersão a campo também con-

inserem no seu contexto, englobando os aspectos culturais, arquitetônicos, ambi-

tará com entrevistas com os moradores e militares tanto da ativa como da reser-

entais e os desdobramentos atuais diante de toda a transformação social que este

va, por meio de roteiro semiestruturado, as quais possibilitarão assimilar a força

trecho da planície pantaneira está vivenciando. A partir das reflexões produzidas,

imaterial da fortificação e toda simbologia implícita com base na individualidade

buscaremos considerar o “vazio” provocado pelo processo de desocupação e a

coletiva e nos significados múltiplos do Forte. Caso não seja possível a ida a tem-

importância de uma alternativa voltada para a promoção de políticas públicas.

po, poderá ser feito a remessa de formulário de entrevista a militares do Pelotão
devido ao vinculo da mestranda com o Exército.

Resultados Esperados
Espera-se com este projeto uma compreensão mais aprofundada da trajetória
histórica do Forte Coimbra refletindo sobre a situação que atualmente vive, ou
seja, as novas formas de apropriação e ressignificação da população residente
na ilha devido ao processo gradativo de desocupação do contingente militar na
região nos últimos vinte e três anos.
Diante da possibilidade de ser elevada à categoria de Patrimônio da Humanidade
espera-se também descrever os aspectos arquitetônicos da fortificação (origem
portuguesa, tipo de arquitetura) para auxiliar o desenvolvimento de projetos futuros que visem, por exemplo, a área de restauro e preservação patrimonial, dentre outras.
Neste contexto, pretende-se também discutir a singularidade do patrimônio imaterial presente na ilha para compreender o olhar do morador diante das
manifestações culturais baseadas nas relações sociais que permeiam o lugar, além
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RESUMO
Apesar de o principal documento acerca da liturgia católica no Concílio Vaticano II
(1962-1965) referir-se à tradição musical da Igreja como “um tesouro de inestimável
valor”, e de existir um tratado internacional entre Brasil e Santa Sé que garante a
abertura de arquivos religiosos e a tutela do patrimônio cultural, a salvaguarda do
patrimônio musical católico apresenta uma série de desafios. Recorrendo às noções
de memória e identidade em Joël Candau, busca-se aqui compreender como as
mudanças de autocompreensões na Igreja Católica geraram riscos de perecimento
à produção musical do passado, bem como o aparecimento de outros riscos
associados a esta produção no presente. O trabalho traz reflexões que resultam
da pesquisa de campo em acervos musicais e em igrejas católicas de cem cidades
brasileiras, bem como das pesquisas documental e bibliográfica sobre a temática
do patrimônio. Além do repertório musical de tradição escrita, são abordadas
as manifestações musicais associadas ao catolicismo popular, a partir de alguns
exemplos de risco de perecimento e possíveis ações no sentido de salvaguardá-lo.
Para a discussão dos dados obtidos, recorre-se à classificação do patrimônio musical
por Ezquerro Esteban, aos estudos e documentos sobre o patrimônio cultural,
às noções de ato e potência, em Aristóteles, bem como à teoria das três idades
documentais em Bellotto. Os resultados apontam para ações exitosas, tais como
o recolhimento de fontes musicais a acervos, por clérigos e seculares, em diversos
estados brasileiros, mas também para a existência de uma grande necessidade
de sensibilização do clero e de funcionários das igrejas para o recolhimento de
documentos musicais à fase permanente. No tocante às práticas musicais e à função
social do repertório musical, o processo de renovação litúrgica decorrente do Concílio
Vaticano II legou grande parte ao esquecimento, cuja difusão no presente depende
de se encontrarem novas funções, que podem ser compreendidas como estando em
potência nas obras artísticas. A falta de arquivistas profissionais, de instrumentos
de pesquisa e de tratamento arquivístico específico para fontes musicais constituem
desafios, atingindo inclusive parte o repertório que se poderia chamar moderno do
catolicismo, produzido no Brasil a partir da década de 1960. Ademais, educação
musical e patrimonial do clero poderia contribuir para a salvaguarda deste vasto
patrimônio. Ante a inversão do perfil religioso dos brasileiros e o advento de novas
vertentes midiáticas do catolicismo, o registro das práticas musicais e saberes a elas
relacionados como patrimônio imaterial pode se revelar outra estratégia eficiente.
Palavras-chave: Música religiosa – Igreja Católica; Patrimônio cultural; Patrimônio
imaterial; Arquivos religiosos.
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Introdução
Desde os primórdios da dominação europeia no território brasileiro, a Igreja Católica tem sido uma das principais responsáveis pela prática de música que remetia,
de algum modo, ao Velho Mundo. A Companhia de Jesus, os franciscanos, beneditinos, carmelitas e demais ordens missionárias tinham como objetivo difundir a
religião, tendo encontrado na música um eficiente meio. No processo de encontro
de distintas musicalidades, relatos de religiosos apontam que ela teria se dado,
por vezes, maneira pacífica, por outro lado, sabe-se também da existência de enfrentamentos no campo simbólico. Em uma festa religiosa realizada no colégio
jesuítico da Bahia, no século XVI, “A missa foi oficiada com boa capela dos índios,
com flautas e alguns cantores da Sé, com órgãos, cravo e descantes”, de acordo
com o padre jesuíta Fernão Cardim (apud Diniz, 1971, p. 8). Ainda, nas palavras
do jesuíta Simão de Vasconcellos, os nativos da terra que observou no século XVII
seriam “afeiçoadíssimos à música” e aqueles que eram escolhidos como cantores
da Igreja, prezavam muito pelo ofício, e gastavam os “dias e as noites em aprender
e ensinar outros”. O resultado desta atração seria uma formação musical em que
estes ameríndios sairiam “destros em todos os instrumentos músicos, charamelas, flautas, trombetas, baixões, cornetas, e fagotes” (Vasconcellos, 1865, p. 120,
atualização ortográfica nossa).
Na Bahia, sede do primeiro bispado brasileiro, Dom Pero Fernandes Sardinha
(1496-1556) – o mesmo que teria proibido, no século anterior, aos jesuítas se
valerem de instrumentos musicais indígenas nos processos de catequização –
recomendava que se o rei de Portugal enviasse para sua diocese um órgão de
tubos, pois “este gentio é amigo de novidades, muito mais há de se mover por ver
dar um relógio e tanger órgãos, que por pregações e admoestações” (Sardinha
apud Kerr, 2011, p. 21). O pedido provavelmente fora atendido, de modo que, em
1559, era instalado, por meio de Alvará Régio, o primeiro cargo oficial de organista
– “tangedor de órgãos” – da Sé da Bahia. Por meio de longa consulta a documentação administrativa das várias igrejas de Salvador – recibos de pagamentos, atas
de irmandades e outros –, padre Jaime Diniz (1986) delineou uma intensa atividade
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da música religiosa que envolvia órgão até meados do século XIX. Diniz (1986, p.
20) observou, entretanto, que a escassez de fontes impedia que se descobrissem
os nomes de diversos músicos que se sucederam ao longo dos vários séculos,
sobretudo no que dizia respeito às congregações religiosas femininas instaladas
há mais tempo em Salvador. Quanto ao repertório executado por estes organistas
e cantado pelos coros sacros do bispado primaz, Diniz (1971, p.8) observava uma
ausência absoluta de fontes propriamente musicais, ou seja, aqueles documentos
musicográficos – partituras e canto gregoriano em notação neumática – que permitiriam que se conhecesse esta música.
Até o momento não se tem notícias de existirem no Brasil papéis de música – manuscritos ou impressos – anteriores aos 1700 que guardem relação com as práticas musicais realizadas em solo brasileiro. Documentos de maior antiguidade aos
quais tivemos acesso foram fruto de ações colecionistas posteriores, tendo vindo
da Europa nos séculos XIX e XX. Existe, portanto, um grande silêncio relativo ao
repertório musical executado no território brasileiro no contato entre europeus
e ameríndios nos dois primeiros séculos da dominação Europeia. Segundo Paulo
Castagna (1991, p.99), não haveria “uma razão única para este fenômeno. É óbvio
que a precariedade da pesquisa musical no Brasil tem uma grande parcela de
responsabilidade por nossa atual ignorância sobre a música antiga desta eterna
colônia”. Uma das hipóteses para o perecimento dos documentos musicográficos
mais antigos foi formulada por Régis Duprat, segundo a qual as fontes mais antigas teriam sido perdidas em razão de uma grande reforma na notação musical
ocorrida no século XVIII (Castagna, 1991, p.105). Tendemos a discordar, seja por
imaginar que ao menos os livros impressos de procedência europeia teriam se
preservado em bibliotecas ou acervos, mas também pelo fato de que várias partituras manuscritas foram preservadas em países da América Espanhola, especialmente na Colômbia. Tendemos a acreditar, portanto, que a expulsão dos jesuítas
e sufocamento das demais ordens pelo Marquês de Pombal no século XVIII tenha
sido um fator decisivo no perecimento de fontes que revelariam o repertório.
Apesar disto, foi preservada no Brasil razoável quantidade de fontes produzidas a
partir do século XVIII que contêm repertório musical de função religiosa.
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Ao empreendermos investigação doutoral acerca das memórias e esquecimentos

documentos musicográficos? Quais os desafios para a gestão dos arquivos mus-

nas práticas musicais religiosas católicas no Brasil entre 1903 e 2013, propuse-

icais foram observados na pesquisa de campo e quais soluções podem ajudar a

mo-nos uma pesquisa de campo em busca de acervos aos quais poderiam es-

reverter este quadro de acelerada perda de memórias e tradições musicais? Para

tar recolhidos documentos musicais e outras fontes que revelassem informações

tanto, foi empreendida pesquisa in loco em mais de cento e trinta acervos – de um

acerca de tais práticas em setenta cidades brasileiras, em todos os estados e Dis-

total de mais de seiscentas instituições visitadas –, bem como pesquisa documen-

trito Federal. Após a defesa da tese, temos prosseguido com tal pesquisa de cam-

tal e bibliográfica acerca de memória, patrimônio cultural e temas correlatos.

po com vistas ao mapeamento e à pesquisa arquivística in loco, alcançando hoje
um total de cem cidades no país. Para além dos “papéis de música”, temos consid-

Segundo Candau (2011), memórias coletivas estão na base da constituição de

erado como fontes para o estudo da musicologia todo o amplo espectro aponta-

identidades compartilhadas por grupos. Longe de serem estáticas e determi-

do por Pedro José Gómez González e seus colaboradores: (1) Partituras, registros

nantes de identidades imutáveis, existe um resgate intencional – uma forma de

sonoros e audiovisuais; (2) Libretos e textos; (3) Escritos pessoais dos composi-

seleção ou enquadramento, nas palavras de Pollak (1989) – de determinadas

tores; (4) Tratados sobre música; (5) Documentação de órgãos governamentais ou

memórias que mais bem se adéquem à busca identitária daquele grupo. “Isso

instituições com atividades musicais; (6) Estatutos e regulamentos; (7) Entrevistas

resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade que se conjugam,

pessoais; (8) Instrumentos musicais; (9) Objetos artísticos (objetos tridimensionais

se nutrem mutuamente, se apóiam uma na outra para produzir uma trajetória

e de iconografia musical); (10) livros de contas (de caixa ou de “fábrica”); (11) ceri-

de vida, um mito, uma narrativa. Ao final, resta apenas o esquecimento” (Candau,

moniais (religiosos e civis, como os das universidades); (12) dossiês de oposições;

2011, p. 16-17). Assim, sendo a memória é “sempre carregada por grupos vivos e,

(13) documentação avulsa; (14) livros sacramentais de paróquias; (15) documen-

nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança

tos pontifícios [e demais legislação eclesiástica sobre música]; (16) documentos

e do esquecimento” (Nora, 1993, p. 9). No caso da Igreja Católica Romana, distintas

notariais ou cartoriais; (17) Impressos: críticas musicais e anúncios de concertos;

autocompreensões (Wernet, 1987) ou identidades institucionais deram ao sistema

(18) cartazes e programas de concertos; (19) correspondências, além de (1) Guias

religioso características diversas ao longo da história, por vezes em maior diálogo

de arquivos; (2) Inventários; (3) Catálogos e bases de dados; (4) Índices informa-

com o secular, por vezes mais fechado em si mesmo. Isto se refletiu também na

tizados, consideradas pelos autores como fontes indiretas (Gómez González et al.,

música, produzindo resgates de passados e esquecimentos intencionais de deter-

2008, p.93-102).

minados repertórios (Duarte, 2016b). Perceber as dinâmicas que conduziram aos
abandonos de determinados passados musicais e seus possíveis impactos sobre

Diante da pesquisa in loco que realizamos até o momento e de nossos recentes

os documentos musicográficos tem nos levado à pesquisa de campo que atual-

estudos que integraram o dossiê destinado à análise do registro especial dos

mente alcança aproximadamente cem cidades, nos vinte e seis estados brasileiros

Saberes e Modos de Fazer dos ofícios de organista e organeiro pela Fundação

e Distrito Federal.

Gregório de Mattos (FGM), em Salvador – BA (Duarte, 2018), deram ensejo ao presente trabalho as seguintes questões: quais documentos relativos às memórias

Para além dos documentos musicográficos, busca-se aqui apresentar um olhar

das práticas musicais do catolicismo romano no Brasil, em suas distintas e suces-

mais amplo sobre o patrimônio musical, com base em Antonio Ezquerro Esteban

sivas autocompreensõs, foram legadas ao presente? Como o patrimônio musical

(2016): patrimônio musical espacial, documental, organológico e propriamente

vem sendo tratado pela Igreja Católica e por outras entidades custodiadoras de

musical seriam, de acordo com este autor, categorias possíveis para se com-
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preender a relação entre música e patrimônio cultural. No primeiro grupo estariam

pela função social do documento. Quando determinado repertório deixa de ser

os espaços onde são realizadas as práticas musicais. No caso da música católica,

tocado – em razão da mudança do gosto de determinada coletividade ou mesmo

estes abrangem não apenas as igrejas, mas também os seminários e os ambientes

por esquecimentos intencionais –, mas as partituras no qual está registrado per-

abertos, inclusive as regiões rurais onde se desenvolvem as práticas musicais liga-

manecem nos arquivos da instituição que o produziu ou não, as fontes musicais

das ao catolicismo popular ou tradicional. Já o patrimônio musical organológico

estarão em fase intermediária de recolhimento. Quando ao recolhimento à fase

refere-se aos instrumentos musicais. Ousaríamos incluir nesta categoria também

permanente, este pressupõe uma “vontade de memória”, ou seja, o interesse de

os meios mecânicos e eletrônicos que reproduzem informações musicais: vitro-

que sua destinação detenha o esquecimento sobre determinadas práticas music-

las, tocadores de fitas de rolo etc. O patrimônio musical documental inclui fontes

ais do passado (Nora, 1993). Nesta fase, os documentos musicográficos são desti-

em diversos suportes, sejam as que contêm informações propriamente musicais,

nados, quase sempre, a instituições diversas daquelas em que foram produzidos,

seja aquelas que tragam outras informações que permitam conhecer as práticas

tais como arquivos públicos, eclesiásticos e privados, museus, bibliotecas, institu-

musicais pretéritas. Finalmente, o patrimônio propriamente musical é, segundo

tos destinados à preservação de memórias de determinadas personalidades ou

Ezquerro Esteban, evanescente, sonoro e, portanto, imaterial.

grupos, dentre outros. Assim, na fase permanente, documentos musicográficos

1. Patrimônio musical documental
1.1. Um olhar sobre os acervos existentes
De acordo com Heloísa Bellotto (2002), os documentos administrativos têm um
ciclo de vida que determina três distintas fases de seu arquivamento. Na fase
corrente, os documentos se encontram no cumprimento das funções para os
quais foram criados, ao passo que, na intermediária, eles são guardados mais por
razões jurídicas – prazos prescricionais ou de decadência de direitos – do que propriamente pela função para a qual foram produzidos. Quando passam por recolhimento à fase permanente, estes documentos se preservam em razão das informações neles contidas, não mais servindo a propósitos ligados à sua criação. Um

servem à pesquisa e difusão de seu conteúdo.
Em nossa pesquisa, pudemos observar as três fases de recolhimento do patrimônio musical documental relativo à produção e práticas musicais católicas. Há arquivos de fase corrente, tais como o da Catedral de Florianópolis, em que um coral
ativo retira dos armários as partituras e as restitui ao final de cada missa ou ensaio. Por outro lado, este mesmo grupo conserva partituras que não se encontram
mais nas práticas musicais do presente, como as missas em língua latina copiadas
na década de 1940, com partes vocais e de acompanhamento instrumental para
grande orquestra. Consciente, entretanto, do valor destas fontes para a história
local, apesar de não mais as usar, a agremiação musical a conserva. O recolhimento em fase corrente foi observado ainda em diversas bandas de música, que
recolhem partituras que de algum modo se relacionam à Igreja Católica e seus ri-

exemplo disto poderia ser um processo judicial do século XVIII.

tos, tais como a Banda Phoenyx, de Pirenópolis-GO, e as das cidades de Oeiras-PI,

Em relação aos documentos musicográficos, há de se observar a necessidade

cidade de São João Del Rei-MG, Orquestra Lira Sanjoanense e Orquestra Ribeiro

de que a interpretação da teoria das três idades documentais seja relativizada

Bastos, que conservam em seus arquivos fontes produzidas desde o século XVIII

ou aplicada com a devida crítica: produzidas para a execução musical, partituras

até o presente. Estas últimas se encontram em fase corrente, ao passo que as

sempre poderão ser executadas enquanto se conhecer a notação musical nelas

mais antigas, em fase intermediária. Há de se observar ainda a possibilidade de se

contidas. Assim, a distinção entre a fase corrente e a intermediária é dada, antes,

restaurarem as obras independentemente dos suportes no caso dos documentos
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musicográficos, o que possibilita que estes grupos façam edições modernas – em

giosos. Existe também um acervo musical ligado aos salesianos na cidade minei-

softwares específicos para a criação de partituras – a partir das fontes mais antigas

ra de Barbacena, no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. Enquanto a

que se encontram em seus arquivos.

instituição da capital paulista recebeu tratamento arquivístico, mas não tem seus
instrumentos de pesquisa disponíveis para consulta remota, as fontes musicais de

O processo de edição musical possibilita inclusive que obras que só eram conhe-

Barbacena podem ser consultadas pela internet, uma vez que foram integradas a

cidas localmente tenham difusão nacional, ta como possibilitou, há alguns anos, o

uma base de dados online.

projeto PAMM – Patrimônio Arquivístico Musical Mineiro. Com apoio da Petrobras,
este projeto realizou a edição de diversas obras de compositores locais e as difun-

Em relação aos catálogos online, o Museu da Música de Mariana, em Minas Gerais

diu em larga escala pelo Brasil, o que pudemos comprovar ao visitar bibliotecas

representa um marco. Diversos fundos ou coleções documentais integram este

das cinco regiões brasileiras que continham exemplares da coleção. Neste caso,

museu, cujo catálogo está disponível para consulta, inclusive a partir de parâmet-

obras musicais, que se poderia dizer encontrarem-se em potência tornam-se no-

ros estritamente musicais, tais como tonalidade das músicas, fórmula de compas-

vamente ato – noções há muito tempo cunhadas por Aristóteles e apropriadas no

so e incipit musical. Outra referência em termos de acesso e difusão do patrimônio

campo dos estudos sobre as Artes (Vilela, 2013) – ao retornarem à prática musical,

musical documental ligado à Igreja Católica é o Arquivo do Cabido Metropolitano

seja ela com função ritual ou com objetivo puramente artístico, em concertos e re-

do Rio de Janeiro, que possui um grande repositório online com as fontes music-

citais. Neste caso, torna-se perceptível certa aproximação entre esta obra musical

ais digitalizadas. No caso deste arquivo é perceptível como a mudança de para-

e a noção de obra aberta, em Umberto Eco (1971), já que, afastada do ambiente

digmas musicais na Igreja Católica muitas vezes é determinante no perecimento

ritual onde é intercalada por leituras sacras e os diversos atos religiosos, assume

de fontes musicais. À exceção de razoável quantidade de obras do padre José

um novo significado quando presente nos palcos.

Maurício Nunes Garcia (1767-1830), mestre-de-capela da Sé do Rio de Janeiro,
poucas fontes com obras de outros compositores, dentre os quais, um Credo e

Graças a várias ações de recolhimento de documentos musicográficos realizados

um moteto compostos pelo imperador Dom Pedro I (1798-1834). Grande parte do

ao longo do século XX por diversos clérigos e/ou musicólogos, existem hoje no Bra-

acervo teria sido descartado em razão de sua inadequação ao motu proprio “Tra le

sil coleções documentais – mais raramente, arquivos em sentido estrito (Bellotto,

Sollecitudini” sobre a música sacra de Pio X, promulgado em 1903. Em comparação

2002) – que têm servido às pesquisas na área de Musicologia. A Arquidiocese de

entre catálogos do arquivo musical da Sé do Rio de Janeiro realizados em 1902

São Paulo recolhe ao Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva o acervo

e 1922, uma destruição de grande parte do acervo musical foi observada, cuja

proveniente da antiga catedral da cidade – demolida em inícios do século XX – que

autoria parece limitar-se ao campo das especulações. Informou Cleofe Person de

possuía partituras dos séculos XVIII e XIX. Este arquivo conta ainda com partituras

“Mattos em 1970: ‘a responsabilidade desse desaparecimento tem sido atribuída,

e outras fontes musicais do século XX, procedentes de algumas paróquias, bem

com fundamento ou não, a pessoas ligadas à Catedral, sobretudo ao Bispo de

como o arquivo pessoal do padre João Lyrio Tallarico, último mestre-de-capela

Maura’.” Além disto, o frade franciscano de origem alemã Pedro Sinzig apontou

da Sé de São Paulo. As fontes dos séculos XVIII e XIX já se encontram catalogadas,

que “o acervo era ‘quase nunca procurado’, apontando para o estado incipiente

ao passo que as do século XX – maior volume de documentação – carecem ainda

da atividade musicológica de então, ao menos no que diz respeito ao estudo de

de tratamento arquivístico. Também na cidade de São Paulo, o Museu da Obra

fontes primárias” (Hazan, [2005]).

Salesiana no Brasil conserva partituras ligadas às igrejas onde atuaram estes reli-
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Além destes arquivos da região Sudeste, é possível citar ainda importantes tra-

à Biblioteca do Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese. Ainda no âmbito

balhos de recolhimento de fontes realizados pelos padres Jaime Diniz, José Pe-

da administração eclesiástica no Brasil, o Centro de Documentação e Informação

nalva, João Mohana. O acervo recolhido por Diniz em Pernambuco encontra-se

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília recolhe partituras da se-

hoje no Instituto Ricardo Brennand, na cidade de Recife, onde recebe tratamento

gunda metade do século XX, tendo, ao contrário de parte dos arquivos eclesiásti-

arquivístico, com elaboração de um catálogo completo e digitalização das fontes.

cos anteriormente citados, o acervo musical devidamente catalogado.

Já no Arquivo Histórico Municipal de Salvador da Fundação Gregório de Mattos se
encontram os resultados dos recolhimentos realizados por Diniz na Bahia. Este

Merecem destaque, finalmente, dois museus nos quais se observou o recolhimen-

acervo foi catalogado, mas o instrumento de pesquisa somente está disponível

to de música sacra: o Museu de Arte Sacra de Porto Alegre, que recolhe fontes

para consulta local. O arquivo pessoal do padre José Penalva e as fontes music-

relativas às práticas musicais na Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Sen-

ais por ele recolhidas se encontram disponíveis para consulta no Museu Claretia-

hora das Dores, revelando elementos característicos das distintas congregações

no de Curitiba, ao passo que aquelas recolhidas pelo padre Mohana, no Arquivo

religiosas que foram responsáveis por esta igreja e o museu do Instituto Nossa

Público do Estado do Maranhão, que também custodia fundos documentais da

Senhora da Piedade, em Ilhéus-BA, ao qual são recolhidas fontes provenientes do

Igreja Católica no Estado. O trabalho de outros dois musicólogos merece ainda de-

convento e do colégio administrado pelas religiosas.

staque, o do alemão Francisco Curt Lange, cuja coleção de manuscritos musicais
coloniais se encontra na Casa do Pilar, do Museu da Inconfidência de Ouro Preto, e

1.2. Entre silêncios e esquecimentos

de Vicente Salles, que se dedicou especialmente à preservação de fontes relativas
ao estado do Pará e cuja coleção é hoje custodiada pela Biblioteca do Museu da

Apesar de o rol de acervos e entidades custodiadoras apresentados no item ante-

Universidade Federal do Pará. Os acervos recolhidos à Casa do Pilar e ao Arquivo

rior não ser exaustivo, é possível perceber um número relativamente pequeno de

Público do Estado do Maranhão foram catalogados em instrumentos de pesquisa

instituições destinadas à salvaguarda do patrimônio musical documental no Brasil.

impressos e publicados. Já o Acervo Vicente Salles foi parcialmente catalogado,

A pouca pesquisa musicológica – já observada por Pedro Sinzig em fins da década

digitalizado e reeditado, no tocante à música.

de 1940, mas que se preserva até o presente – e a falta de arquivistas profissionais, de conservadores e restauradores de documentos no arquivo têm implicado

É necessário destacar ainda a existência de acervos custodiados pela própria ad-

o descarte destes documentos por não existir um reconhecimento de seu valor do

ministração da Igreja Católica, dentre os quais, os arquivos das arquidioceses de

ponto de vista histórico, mas também pelo desgaste e perecimento dos próprios

Manaus, Vitória do Espírito Santo, Natal no Rio Grande do Norte e de Porto Alegre.

suportes. A ausência de catálogos e demais instrumentos de pesquisa, bem como

O arquivo de Manaus recolhe basicamente fontes da primeira metade do século,

de um trabalho conjunto entre musicólogos, arquivistas, bibliotecários, museólo-

procedentes da Catedral Nossa Senhora da Conceição desta cidade. Já o arquivo

gos, músicos instrumentistas, maestros e outros profissionais que lidam com este

de Porto Alegre recolhe livros de tombo e fábrica de igrejas, outros documentos

patrimônio musical de caráter documental tem também se revelado um grande

administrativos e atas da Irmandade de Santa Cecília, integrada pelos músicos da

desafio a ser superado, conforme apontamos em estudo anterior (Duarte, 2016a).

cidade, mas não partituras. As arquidioceses de Natal e Vitória têm em comum
o recolhimento de acervos musicais particulares de seus primeiros arcebispos.

É possível destacar ainda como um considerável desafio o acesso aos documentos

Na segunda, entretanto, os documentos musicais foram distribuídos, em parte,

musicográficos que não se encontram em fase de recolhimento permanente, em
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parte considerável dos acervos onde se encontram. Vencer a barreira do descon-

oca, tanto em Vila do Conde, quanto na igreja do “Ega”, no Amazonas. Segundo

hecimento das pessoas do que sejam partituras foi nosso primeiro desafio em

Borromeu (1951, p. 106), existiriam ainda, a seu tempo, “peças deste último órgão

muitos casos. A este, seguiu-se demonstrar que a pesquisa não pressupunha o

[o do Murtigura, hoje Conde]; outras foram alienadas para fins de fabricação de

recolhimento dos documentos físicos, o que ocorria no passado, com Mohana,

flautas rústicas”. Do mesmo modo que o suposto madeiramento xilografado, nada

Diniz, Lange e tantos outros. No caso específico das bandas de música, não são

localizamos de vestígios do órgão em Vila do Conde e arredores.

raros os casos em que seus regentes dão aos acervos de suas agremiações um
tratamento como se pessoais fossem, não apenas limitando o acesso de pesquisa-

Ainda sobre o patrimônio musical espacial, destacamos que modificações em ed-

dores e dos próprios músicos das agremiações, como até mesmo levando as par-

ifícios religiosos levaram à alienação de facistóis – grandes estantes que recebiam

tituras mais antigas para suas casas. Finalmente, há de se observar que o acondi-

os livros de coros –, de iconografia musical – pinturas nos forros de igrejas, interi-

cionamento adequado das fontes, a realização de higienização mecânica destas,

ores de conventos e sacristias –, dos conjuntos de bancos ocupados pelos coristas

o trabalho de catalogação, a formação de uma nova geração de musicólogos in-

no passado, legando ao esquecimento diversas atividades musicais. Tanto mais

teressados no estudo de fontes primárias, bem como a parceria com os cursos de

grave nos parece, entretanto, a demolição de igrejas inteiras, com ou sem argu-

Arquivologia têm sido frentes nas quais temos buscado de algum modo trabalhar,

mento de falhas estruturais que eventualmente justifiquem o feito. Em algumas

com vistas à salvaguarda dos documentos musicais católicos e de maneira mais

cidades, antigas catedrais ou matrizes foram derrubadas simplesmente porque

ampla, o patrimônio musical documental.

não mais se adequavam aos novos tempos ou para cederem espaço a outras con-

2. Patrimônio espacial e patrimônio organológico
Modificações ou mesmo intervenções corretivas no patrimônio edificado podem
também representar riscos a fontes que permitam a compreensão das práticas
musicais do passado. O maior exemplo no Brasil de que temos conhecimento se
refere à pequena igreja de São João Batista do Murtigura, na Vila do Conde, na
cidade paraense de Barcarena. Quando de uma reforma desta igreja – em data
não especificada –, o missionário alemão padre Carlos Borromeu (1951, p. 107)
afirmou terem sido localizadas “tábuas de música, com as notas xilografadas na
madeira dura de acapu, sem dúvida peças de material didático da antiga escola
missionária de Murtigura”. Retomando as crônicas do jesuíta João Felipe Bettendorff (1625-1698) acerca de uma visita do padre Antônio Vieira (1608-1697) a esta
escola, Borromeu afirmou que Vieira “encontrou os alunos na praia grande de
Murtigura, gravando as letras, por falta de papel, nas areias”. Em diversas visitas
nossas tentamos, sem sucesso, obter de algum modo paradeiro destas madeiras.
No mesmo trabalho, Borromeu mencionou ainda órgãos com tubos feitos de tab-
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struções. A antiga Sé de São Paulo é um dos exemplos mais notórios neste sentido. Desta, preserva-se parte da imaginária sacra e o órgão de manufatura francesa de Aristide Cavaillé-Cóll, que atualmente se encontra na Igreja de São José do
Ipiranga, na mesma cidade.
A despeito da relação entre o patrimônio edificado e os órgãos tubulares, merece
destaque o reconhecimento de diversas igrejas da capital baiana como patrimônio cultural brasileiro em fins da década de 1930 pela Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – SPHAN. Este reconhecimento se estendeu aos
órgãos, tendo sido estes arrolados, no mesmo período, no Inventário Nacional
de Bens Móveis e Integrados (INBMI) do Instituto Nacional Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN (DUARTE, 2018, p. 61). Seria suficiente, entretanto, a
simples inclusão dos instrumentos musicais em um rol de bens protegidos para
efetivar sua salvaguarda? Ao tempo em que a medida foi tomada, a resposta
provavelmente seria afirmativa, já que, à época, a posição hierárquica do órgão
sobre todos os demais instrumentos na liturgia católica era matéria indisputável,
uma vez que o motu proprio de Pio X sobre a música sacra assim o determinava.
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3. Práticas musicais
3.1. Canto coral e música instrumental

3.2. Manifestações musicais do catolicismo tradicional

Após um gradativo processo de “atualização” litúrgica no pontificado de Pio XII –

mento, este risco é ainda maior no tocante às manifestações do catolicismo popu-

Aggiornamento – e as novas diretrizes decorrentes das interpretações do Concílio

lar, que foram hostilizadas ao longo de séculos pela Igreja institucionalizada. Entre

Vaticano (1962-1965), o órgão e sua música sofreram considerável declínio nos

o último quartel do século XIX e a década de 1960, diversos foram os esforços

templos católicos, encontrando-se muitos deles hoje emudecidos. Neste sentido,

do clero no sentido de reprimir tais manifestações, valendo-se inclusive de força

foi pleiteado na cidade de Salvador o registro dos ofícios de organista e organeiro

policial (Duarte, 2016b). Apesar de ter havido certa valorização das identidades

como saberes especiais, uma vez que o primeiro posto de organista foi instituído

musicais locais, com a Encíclica “Mediator Dei” de Pio XII, de 1947, bem como um

na catedral desta cidade (Duarte, 2018).

processo posterior conhecido como inculturação litúrgica, sabe-se que diversas

Se tradições musicais representantes do catolicismo “oficial” – tais como o canto
coral acompanhado por orquestra ou por órgão – correm hoje risco de pereci-

tradições musicais que se preservaram em ambientes rurais no Brasil correm
Além da música para órgão e com acompanhamento de órgão, os corais sacros

hoje acentuado risco de perecimento. Mudanças na urbanização, no perfil reli-

também diminuíram consideravelmente suas atividades a partir da década de

gioso da população brasileira, hostilidade aos participantes de congos, reisados,

1960. Desta maneira, práticas musicais antes cotidianas correm hoje risco de pere-

folias, ternos de reis, encomendações de almas e outras manifestações são alguns

cimento, isto quando já não foram extintas. São exceções a esta regra a atuação

exemplos. Neste sentido, o registro destas manifestações no Inventário Nacional

das orquestras de música sacra na cidade mineira de São João Del Rei, bem como

de Referências Culturais ou o reconhecimento destas enquanto bens culturais de

de agremiações congêneres ou bandas de música em outras cidades mineiras,

natureza imaterial nos âmbitos estadual e municipal podem representar avanços

goianas – especialmente Pirenópolis –, em Brejo Santo – CE, Laranjeiras – SE, e até

para sua salvaguarda.

mesmo na execução de novenas compostas por músicos locais no século XIX em
Salvador.

Considerações finais

As bandas de música tiveram intensa atividade nos templos católicos entre a se-

Em resposta às questões que deram ensejo à redação deste trabalho, seria pos-

gunda metade do século XIX e a primeira do XX, no interior dos templos e nas

sível afirmar que a maior parte das fontes musicais contendo repertório religioso

procissões realizadas nas ruas. Hoje, a mudança no perfil religioso da população

católico no Brasil data de fins do século XIX a meados do XX. Isto significa dizer

brasileira também tem representado um risco de perecimento para as atividades

que a maior parte das fontes corresponde à plena vigência do motu proprio de Pio

musicais destas agremiações quando ligadas ao catolicismo. Em suma, conside-

X ou à Restauração Musical Católica. No tocante às práticas musicais e à função

ra-se hoje a necessidade de registro das expressões musicais “oficiais” do catoli-

social do repertório musical, o processo de renovação litúrgica decorrente do Con-

cismo no passado enquanto uma forma possível de salvaguarda destas musicali-

cílio Vaticano II legou grande parte ao esquecimento, cuja difusão no presente

dades, que hoje correm sérios riscos de perecimento.

depende de se encontrarem novas funções, que podem ser compreendidas como
estando em potência nas obras artísticas. Há casos mais pontuais de fontes dos
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revelam composições em diferentes etilos.
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RESUMO
A construção da ferrovia em Mato Grosso do Sul contribuiu com a evolução urbana e
econômica do estado, o seu traçado de exploração pelo território enalteceu o caráter
de utilização da ferrovia como instrumento de articulação financeira interestadual
e internacional, uma vez que buscava por uma conexão direta com a Bolívia. A
cidade de Corumbá era o destino final do trem, servindo como um importante elo
para as novas relações comerciais que estavam sendo firmadas para a região,
refletindo em uma arquitetura de traços modernistas que ali foi empregada em
sua estação ferroviária. O local recebeu uma estrutura de vida e trabalho completa
e edifícios operacionais que eram necessários para garantir o funcionamento do
conjunto. O objetivo aqui é apresentar às práticas de identificação e preservação
daquele patrimônio a partir da sua conceituação teórica dentro das perspectivas de
conservação da arquitetura ferroviária brasileira.
Palavras-chave: Mato Grosso do Sul; Patrimônio cultural-ferroviário; Preservação;
Inventário.
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Introdução

spectivos elementos de esquadrias, visando compreender sua história construtiva

Ao considerar o extenso repertório de construções ferroviárias em Mato Grosso

A seguir, foram feitas algumas leituras de fontes secundárias em livros, artigos e

do Sul (MS) em busca de um tipo ideal que atendesse ao presente estudo, identificou-se como recorte temático possível produzir um ensaio sobre documentação
e identificação desses exemplares, especialmente aqueles executados entre as
décadas de 1950 e 1970, cujos sistemas construtivos e soluções formais evidenciam uma produção típica de um período condizente com a arquitetura moderna
brasileira.
Este pesquisador realizou em maio de 2017 um inventário e levantamento de
campo para avaliar o estado de conservação de seis estações[1] da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (EFNOB) no pantanal sul-mato-grossense, na condição de
arquiteto urbanista e pesquisador na Superintendência do IPHAN/MS, por meio
de acordo de cooperação técnica firmado com a Fundação de Cultura estadual,
resultando em um relatório técnico. [2]
Para desenvolver a pesquisa iconográfica e documental foi realizada durante o
mês de agosto daquele ano, uma análise em fontes primárias produzidas pela
prórpia EFNOB – extinta no começo dos anos 1990 -. Esse importante acervo documental foi consultado in loco no arquivo do Museu Ferroviário de Bauru e o Setor
de Plantas da unidade regional de Bauru do DNIT/SP.
Foi feita uma leitura historiográfica sobre esses bens ferroviários, através de um
aprofundamento bibliográfico sobre a história da sua construção, visando entender seu sistema estrutural, sistema de cobertura e vãos da fachada com seus re[1]

Caranzal, Albuquerque, Antônio Maria Coelho, Urucum, Corumbá – ramal Ladário e Agente

e arquitetônica em um contexto sul-mato-grossense.

trabalhos acadêmicos de autores de referência nos campos da preservação do
patrimônio, como Andrade Junior (2016), Kühl (1998, 1999, 2009) e Lyra (2016) e
nas linhas de estudo sobre as ferrovias brasileiras, seu legado histórico, econômico e desenvolvimentista, como visto principalmente com os trabalhos de Azevedo
(1950) e Queiroz (2004), que tão bem nos apresentam as narrativas de crescimento da EFNOB através do território Sul-mato-grossense.
O objetivo aqui é discorrer sobre a preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário[3] (PCF) a partir da sua conceituação teórica dentro das perspectivas de
conservação e estudos da produção de arquitetura industrial brasileira, com o
objetivo de refletir quanto a sua identificação, compreensão e conservação.

Histórico da EFNOB no trecho sul-mato-grossense
A EFNOB começou a ser idealizada no contexto de ascensão das companhias ferroviárias paulistas no final do século XIX, segundo Azevedo (1950) o momento
era de estabilidade econômica por conta das bem sucedidas ferrovias paulistas:
Santos-Jundiaí e Sorocabana. Apenas no ano de 1903 foi apresentado o primeiro
esboço de um traçado para a EFNOB pelo engenheiro Emílio Schnoor, o trajeto
saia de Agudos/SP e iria até Cuiabá.
Esse traçado teve sua construção iniciada ainda naquela mesma década, mas recebeu uma alteração pelo Decreto nº 6.463/1907, estabelecendo que o traçado
terminasse em Corumbá, fronteira com a Bolívia, visando uma confluência com

Inocêncio – ramal de Porto Esperança. (OLIVEIRA, 2017, p. 2)
[2]

OLIVEIRA, Vinicius Martins de. Relatório técnico: levantamento, diagnóstico e considerações

[3]

O conceito de patrimônio industrial abrange entre outras manifestações, aquelas ligadas aos

histórico-arquitetônicas sobre estações ferroviárias e as edificações que formam as vilas de ex-

processos ferroviários, enquanto o IPHAN definiu o conceito de Patrimônio Cultural Ferroviário

ferroviários e suas oficinas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (Trecho de Corumbá - MS).

por meio da Portaria nº 407/2010, em conformidade com a Lei nº 11.483/2007. A partir deste

Corumbá/MS: 2017. 83 p.

momento este patrimônio será referenciado desta forma no artigo.
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o transporte fluvial daquela região. O referido documento em seu artigo III, ain-

A extensão até Corumbá só ocorreu a partir dos anos 1930, com a construção do

da afirmou que: [...] O povoamento das terras marginaes ou proximas á estrada

ramal que partia de Campo Grande para Ponta Porã, fronteira com o Paraguai,

deverá ser emprehendido e activado pela companhia”, sugerindo que os avanços

ambas as obras teriam sido concluídas juntamente com a ferrovia ligação Bra-

ferroviários iriam beneficiar o desenvolvimento regional.

sil-Bolívia na primeira metade da década de 1950, possibilitando então a efetiva
relação comercial do Brasil com o sudeste boliviano e norte paraguaio. (QUEIROZ,

Corumbá surgiu de um antigo arraial fundado pelo capitão-general Luís de Albu-

2004, AZEVEDO, 1950)

querque a partir de um destacamento militar em 1778, levando o nome de seu
fundador[4], cujo intuito era o de assegurar o domínio português no sul de Mato

Segundo Queiroz (2004), a construção do trecho cruzou o maciço do Urucum, o

Grosso. O núcleo à época se transformou em uma importante povoação em 1859.

que explica sua execução de engenharia onerosa e complexa, sendo necessária a
execução de cortes profundos em rocha viva, o investimento seria explicado com

A cidade foi tomada pelo exército paraguaio durante a Guerra da Tríplice Aliança

a chegada dos trilhos até o território boliviano, estabelecendo uma “ligação trans-

entre os anos de 1865 a 1868, levando os seus gestores a pensarem conjuntam-

continental” entre os dois países.

[5]

ente com engenheiros militares do antigo Mato Grosso em um plano de fortificação para a cidade, o projeto buscou se adequar ao desenho do arruamento feito

Segundo o autor, os primeiros anos do trecho da ferrovia em MS foram marcados

em 1850, pelo então governador da província, Joaquim Raimundo De Lamare, o

por estações de caráter provisório, construídas de madeira, elas eram improvisa-

que constituía em um uma configuração amuralhada com fortins localizados em

das em carros ferroviários (vagões), a linha ainda não contava com a infraestrutu-

pontos estratégicos. (ROLIM; SAMPAIO, 2010, p. 124-125)

ra suficiente para atender com conforto os trabalhadores, pois ainda não tinham
sido construídos os conjuntos habitacionais, escritórios e depósitos.

O novo traçado ferroviário beneficiava a relação dos trilhos com a cidade portuária localizada na margem direita do rio Paraguai, o que era visto como uma

No estado, o transporte fluvial e o ferroviário foram utilizados principalmente

vantagem logística pelas interconexões possíveis com o transporte fluvial, além de

para transportarem materiais de construção que abasteciam suas cidades ou

aproximar sua futura estação com a fronteira da Bolívia, criando novas frentes de

mesmo, estados vizinhos, segundo Queiroz (2004), boa parte do material que ia

desenvolvimento urbano para Corumbá.

para Cuiabá vinha a bordo de trens cargueiros, e os materiais que chegavam vindos de São Paulo, levavam em média três meses para chegarem.

A construção efetiva do trecho teve inicio no ano de 1908 em duas frentes de
trabalho distintas, uma em cada estado, a sul-mato-grossense saia de Porto Es-

Até finais da segunda década do século XX teve inicio o processo do chamado

perança - à margem esquerda do Rio Paraguai – ela foi se encontrar com a linha

“declínio da navegação fluvial, em benefício da via férrea”, como aponta Queiroz

vinda de São Paulo apenas em 1914, à leste do município de Campo Grande, o

(2004, p. 330), de forma que o trem ganhou preferência, principalmente para o

local ficou conhecido então como “Ligação”, apenas com a junção dos trilhos teve

transporte do minério que era explorado em MS.

inicio o tráfego ferroviário SP/MS (QUEIROZ, 2004).
[4]

Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Albuquerque.

[5]

Também conhecida popularmente por Guerra do Paraguai.

2364

2365

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Sobre a formação urbana de Corumbá

se dava a partir do calcário extraído localmente, enquanto o gesso era proveni-

Em 1914 Corumbá já apresentava um impressionante número populacional de

Corumbá conta hoje com importantes bens patrimonializados pelo IPHAN, em

15.000 habitantes (CARDOSO, SIMON, 2011), sendo descrita na primeira metade
do século XX como uma cidade que se achava “[...] cortada de espaçosas ruas,
obedecendo a um plano uniforme, paralelas e perpendiculares ao rio” (CARDOSO,
SIMON, 2011, p. 70)
Ela foi até o final do século XIX uma importante cidade portuária, realizando inúmeras transações comerciais com mercados na Alemanha, França. Segundo
D’Almeida (1967), o seu porto atendeu toda a região meridional de MS através da
navegabilidade entre o rio Paraguai com seus demais afluentes.
A região portuária era repleta de importantes firmas de famílias locais, contando
com uma infinidade de navios e barcos à vapor que vinham de Montevidéu, Buenos Aires, Assunção e Rio de Janeiro, o que atribuía o status de importante local
de negócios, a concorrência do transporte ferroviário contribuiu com o declínio
econômico da região portuária a partir da primeira metade do século XX, o que
teria resultado no encerramento das atividades de diversas casas de comércio
local. (D’Almeida, 1967)
A EFNOB foi durante muito tempo a principal via de escoamento econômico do

ente de minas no nordeste brasileiro.

que destaco seu casario do porto, tombado desde 1993, uma fortificação portuguesa do século XVIII, o Forte de Coimbra, tombado desde 1974, a Base Fluvial de
Ladário, que teve o tombamento aprovado em 2010, a ponte ferroviária Eurico
Gaspar Dutra, tombada desde 2014, o Modo de fazer Viola-de Cocho registrado
como patrimônio imaterial em 2005 e a Estação Ferroviária de Corumbá, inscrita
na Lista do PCF do IPHAN como bem valorado desde 2009.

O patrimônio ferroviário no Brasil e em MS
Com a criação da Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) em 1957, o país finalmente
viu suas ferrovias – até então, dispersas -, sendo unificadas como uma “sociedade
econômica mista integrante da administração indireta do Governo Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes”. (CAVALCANTI NETO, 2012, p. 10)
No começo dos anos 1990 a RFFSA teve os seus serviços de transporte ferroviário
transferidos para o setor privado, a iniciativa partiu do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como explica Cavalcanti Neto (2012, p.
11), ainda segundo o autor:

estado, devido suas vantagens quanto ao ganho de tempo com a velocidade dos

[...] de acordo com o modelo que estabeleceu a segmentação do
sistema ferroviário em seis malhas regionais, resultando na concessão,
por parte da União, pelo período de 30 anos, mediante licitação, e o
arrendamento, por igual prazo, dos ativos operacionais da RFFSA aos
novos concessionários. (CAVALCANTI NETO, 2012, p. 11)

trens em detrimento aos demais modais convencionais, além de ter permitido um
alto índice migratório de brasileiros de outros estados para lá.
A cidade se constituiu sobre uma região rica em formação granítica de calcário,
o que viabilizou a criação da fábrica de cimento Portland da Itaú S.A em 1955, a
primeira do Estado. (CAMPOS, 1969, FRANCISCO FILHO, 1988) Segundo Campos
(1969, p. 171), a fábrica de cimento Corumbaense – como ficou conhecida -, foi o
que segundo ele criou um “impulso na industrialização do Estado”, sua produção

2366

A arquitetura ferroviária possui um caráter técnico e funcional, com soluções construtivas e estéticas industrializadas, composta por ornamentação de elementos
pré-fabricados, em sintonia com as nuances do estilo eclético. (KUHL, 1999, LYRA,
2016).

2367

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Kühl (1999) entende que os bens que compõem o PCF apresentam inúmeras vir-

narrativas de patrimônio empregadas pela Instituição não abarcam uma política

tudes e possibilidades quanto a sua preservação e reinserção na vida sócio-cultur-

específica para o estudo do patrimônio industrial.

al e econômica das cidades, o significado da sua existência, assim como os seus
movimentos migratórios e de ocupação estão intrinsecamente relacionados ao
próprio processo de formação das cidades.
Com a desativação da malha ferroviária no começo dos anos 1990, a maioria desses imóveis ferroviários que perderam sua função passaram a ser abandonados,
principalmente suas estações ferroviárias, enquanto outros tiveram seu uso original convertido para atividades culturais.
As antigas estações ferroviárias têm características arquitetônicas
que as predispõem para novas funções como os usos educacionais e
culturais. Uma dessas características é sua implantação insular, ou seja,
sem outras construções contíguas, e com a fachada principal voltada
geralmente para uma praça. Isso lhes confere um posicionamento de
destaque, que é ressaltado pela composição geralmente simétrica. (LYRA,
2016, p. 205)
O Estado de MS tombou sob decreto nos anos 1990 toda a malha ferroviária da
EFNOB em seu território[6], através da Lei nº 1.735/1997, compreendendo o impressionante trecho equivalente a mais de 700 km de Três Lagoas a Corumbá[7],
e que inclui todas as edificações que foram construídas (estações, oficinas, armazéns e residências) (CASTILHO, SANTOS, 2016)
Em 2007 foi criada a Lei nº 11.483, atribuindo ao IPHAN a responsabilidade pela

Fundamentos teóricos sobre a conservação do
patrimônio industrial-ferroviário
O patrimônio industrial é interdisciplinar e engloba memórias acumuladas por
pessoas que contribuíram com a sua construção, e que também ali viveram (trabalharam) nesses espaços, a materialidade remanescente e sua documentação
devem ser analisados e interpretados por historiadores, antropólogos, sociólogos,
engenheiros, entre outros. (KÜHL, 2009, 1998)
Vemos através da carta de Nizhny Tagil sobre o patrimônio industrial publicada em
2003 pelo The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage
(TICCIH), uma definição interessante para o patrimônio da industrialização, em
que ele
[...] 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 infra-estruturas, assim como os locais onde
se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria.
(TICCIH, 2003, p. 3)

preservação e difusão do que chamavam de “memória ferroviária”, cabendo a

A escolha dos bens que compõem o PCF deve partir de um estudo aprofundado e

essa autarquia a responsabilidade de “[...] avaliar, dentre todo o espólio oriundo

coerente com a prática de trabalho comumente utilizada pelas instituições brasile-

da extinta RFFSA, quais os bens detentores de valor histórico, artístico e cultur-

iras, Kühl (2009, 1998) sugere que seja realizado um levantamento arquitetônico e

al” (CAVALCANTI NETO, 2012, p. 11), o que soa equivocado se pensarmos que as

um estudo detalhado dessas construções, incorporando inventários de avaliação
sistemáticos com o intuito de se estabelecer um conjunto de critérios para sua

[6]

Complexo Ferroviário da Rede Noroeste do Brasil, data de tombamento: 26/03/1997, Lei nº

preservação.

1.735/MS.
[7]
2368
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Muitos edifícios ferroviários que antes mantinham funções operacionais se

bá teve inicio apenas nos anos 1940. O local escolhido para a implantação do

mostram versáteis para receberem novos usos graças a sua arquitetura de pro-

complexo ferroviário está localizado aos pés do morro São Felipe, dentro da “ci-

porções generosas e versátil, além de funcionarem de acordo com Kühl (1998, p.

dade-alta”, sendo favorecido por uma conformação geográfica de grande planície.

234) como “centros de convergência de pessoas”, o que reforça um caráter simbólico de uma vocação nítida para usos coletivos.

Em 1952, foi apresentada por uma firma carioca de engenharia uma proposta
para a diretoria da EFNOB de execução das obras referentes ao primeiro grupo de

O texto publicado em 2016, institulado originalmente de “La reutilización del patri-

construções da esplanada da estação de Corumbá, pelo regime de tarefas e nos

monio industrial: potencialidades y riesgos, desafios y limites”, o arquiteto Nivaldo

termos da Portaria de 22 de fevereiro de 1924, do Ministério da Viação e Obras

Vieira de Andrade Júnior observa que o projeto de intervenção em patrimônio

Públicas, que incluíam um Armazém de cargas; dois Depósitos para locomotivas;

industrial necessita de um alinhamento por parte do arquiteto, que deve saber

quatro casas “tipo” Agente, etc; uma caixa d’água de 200.000 litros; dez casas de 2

interpretar a lógica própria que aquela arquitetura apresenta em decorrência da

habitantes; duas casas de 1 habitante e rede de água e esgoto. (MACHADO, 1952,

função para o qual foi originalmente concebida, visando pensar em projetos que

p. 1)

sejam coerentes com os espaços existentes.

Conhecimento e documentação da esplanada
ferroviária de Corumbá, sua estação e armazém de
cargas
O pátio ferroviário corumbaense é formado por 131 unidades habitacionais,
08 obras de arte[8] (torre de iluminação, pontilhões, reservatório de água e reservatórios de óleo diesel) e 04 edifícios operacionais (depósito de locomotivas,
Área para lavagem de vagões, Armazém de cargas e a Estação). Os dois últimos
possuem o maior número de documentação existente acessível para consulta e
apresentarem certa integridade física que viabiliza uma compreensão quanto aos
seus espaços.
Apesar de ter recebido a ligação dos trilhos vindos de Porto Esperança nos anos
1930, a desapropriação da área para a construção do pátio ferroviário de Corum-

Em um ofício escrito por Dirço Durval Santos de 28 de junho de 1974 vemos uma
nova menção ao armazém de cargas, através da recomendação de criação “definitiva” de um pátio de carga e descarga em frente ao referido edifício, para facilitar
o acesso dos caminhos aos vagões.
Esse plano de ocupação da NOB no pantanal dialoga com as descrições feitas por
Schnoor (1908), quando o mesmo descreveu o plano para o futuro trecho corumbaense:
Quanto a edifícios, haverá em Corumbá uma estação de primeira classe,
com oficinas de reparação e depósito de material rodante e estações
intermediárias, [...] Construir-se-ão também dez casas para turmas de
conservação de estradas. Todas essas edificações serão de cimento
armado. (SCHNOOR, 1908, p. 7. Grifos meus)
Vemos que sempre houve o interesse de construir ali uma estação de destaque
para atender ao vindouro tráfego internacional de passageiros, além de enfatizar
a existência de unidades destinadas a abrigar a equipe responsável pela constan-

[8]

Termo ferroviário usado para denominar as construções viárias: pontes, pontilhões, viadutos,

te manutenção daquele conjunto ferroviário.

bueiros e outros elementos que compunham os elementos técnicos e funcionais de apoio para o
funcionamento da linha. (QUEIROZ, 2004)
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Nos anos 1960 a EFNOB obteve um bom desempenho econômico em sua ar-

A autoria do projeto referente à estação de Corumbá ainda não foi identificada, os

recadação da Receita Geral, o que significou um aumento da receita equivalente

documentos analisados revela diversos levantamentos e vistorias feitos desde a

a 100%, o que teria justificado os inúmeros investimentos e obras que foram real-

sua inauguração, sempre creditados a engenheiros e desenhistas diversos.

izados nesse período, como a construção da estação de Corumbá e a reconstrução
de duas outras estações do estado com feições de arquitetura moderna. (REVISTA

A estação possui uma planta retangular longilínea, totalmente térrea formando

FERROVIÁRIA, 1965)

uma construção que se assemelha a um grande pavilhão horizontalizado, cortado
por um saguão centralizado que liga a plataforma de embarque e desembarque

Lyra (2016) explica que a arquitetura empregada na construção das estações de

com seu acesso sobre taludes e um jardim discreto.

trem variava de acordo com uma preocupação de simbolizar o progresso trazido
pela ferrovia para aquela cidade, “[...] resultando sempre em obras imponentes e

O corpo horizontal alongado foi construído em alvenaria de tijolos cerâmicos

de nova linguagem”.

revestidos, possuem pilares intermediários embutidos, uma de suas características mais marcantes é aquela que revela como uma sobreposição por uma estru-

A inauguração da estação de Corumbá ocorreu em 8 de maio de 1968 e contou

tura autônoma de pórticos formados por peças de concreto armado robustos,

com a presença de autoridades políticas das cidades do Rio de Janeiro, Brasília,

recobertos por telhas do tipo “Calha-Tekno”, constituindo sua cobertura. Suas

Santa Cruz de La Sierra e de La Paz, e de dirigentes ferroviários da EFNOB e da

fundações foram descritas pelo Chefe de Seção técnica DPO em 1965 como sendo

estrada de ferro Sorocabana, de São Paulo, além de ter recebido a benção reli-

formadas por estacadas tipo Straux de concreto.

giosa pelas mãos do bispo diocesano de Corumbá, Dom Ladislau Paz. (REVISTA
FERROVIÁRIA, 1968, p. 13)

A área construída total do prédio da estação ultrapassa 1.000 m² de área construída, e segundo Lopes (1967), seu programa buscava atender não apenas os brasileiros da Noroeste, como também o serviço ferroviário boliviano, destinando alguns
espaços administrativos para eles, como vemos na tabela a seguir:

Figura 1: Plataforma de embarque e desembarque
Fonte: Sem autor (1968), Acervo do Museu Ferroviário Regional de Bauru
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Ambiente
Saguão
Plataforma com 240 metros de comprimento
Bilheteria
Exposição de jornais (banca)
Agência
Hall
Sala destinada a composição
Sala do telégrafo
Sala para seletivo
Sanitário para funcionários da NOB
Corredor de circulação
Depósito NOB
Sala de rádio
Bagagem
Bilheteria cedida a FSCC
Guarda volume
Agência cedida a FSCC
Hall cedido a FSCC
Sala de composição e seletivo cedida a FSCC
Sanitário cedido a FSCC
Sala destinada à Alfandega
Sala de espera
Sanitátio
Bar e restaurante
Sala destinada a depósito (Bar e restaurante)
Cozinha (Bar e restaurante)
Sanitário para homens
Sanitário para mulheres
Bagagem cedida a FSCC
Total

Área / m²
209,21
Não especificado
28,49
10,35
31,14
7,7
19,42
19,42
14,99
13,47
7,85
80,38
39,42
285,18
28,49
10,35
31,14
7,7
19,42
17,17
39,42
19,42
17,17
121,34
19,42
19,42
16,15
13,47
162,5

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1309,60m³

Tabela 1: Programa de usos na Estação de Corumbá
Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos de (LOPES, 1967, p. 2)

O Armazém de cargas começou a ser construído em 1953 para atender a deman-
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Figura 2: Foto nº 46 – Armazém de cargas de Corumbá
Fonte: Sem autor (1968), Acervo do Museu Ferroviário Regional de Bauru

Construído como um grande galpão de planta retangular (116,10 m por 18,50 m) e
um pé direito livre de 5,60 m, o armazém se conectava diretamente com os trilhos
a partir de uma plataforma própria com dois grandes patamares com acessos por
escadas laterais. Foi estruturado com cintas de concreto na parte inferior – junto
às fundações de tijolos e o aterro -, e na parte superior, contando também com pilares embutidos nas paredes e um madeiramento impressionante formando seu
telhado recoberto por chapa tipo “Eternit”.

da comercial proveniente do trem em Corumbá, ele armazenava às mercadorias
para os atacadistas locais que ali retiravam para revender em seus estabelecimentos, alguns moradores antigos da cidade relatam que esses produtos eram
comercializados ali mesmo dentro do edifício[9].

[9]
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Informação dada ao pesquisador através de conversa com antigos moradores da área.
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Técnica e materiais construtivos: canteiro de obras
ferroviário
Foram encontradas planilhas orçamentárias onde vemos especificações dos trabalhos que foram realizados nos canteiros, como é o caso da construção do armazém de cargas, em que Ubaldo Medeiros escreveu em 1951 sobre sua construção.
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Relação de consumo em obra | 12/1954
Material
Concreto
Alvenaria de pedra
Alvenaria de tijolos
Madeiramento
Subtotal
Distância média
Total (1.698,465 x 10)

Total
Qtd.
30,363 m³
711,217 m³
860,970 m³
95,815 m³
1.698,465 m³
100 mt
16.984,650 m³

Tabela 2: Relação dos materiais de construção consumidos nas obras do Armazém de cargas

Ali constam as dados referentes aos processos técnicos que foram realizados, e a
relação completa de materiais de construção, tudo acompanhado do quantitativo
e descrição de cada peça, o que permite entender os pormenores das obras real-

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos de (CONSTRUÇÃO, 1955, p. 1)

O Armazém de cargas era uma construção relativamente simples pelo ponto de

izadas pela EFNOB.

vista estrutural, uma vez que o mesmo não necessitou de dimensionamentos com-

Em uma carta destinada ao Sr. Eng. Residente de construção de Corumbá em 1952,

sua planta retangular sem entranças ou grandes vãos permitiu que se resolvesse

o então chefe de serviços de fiscalização encaminhou as plantas e orçamentos das

sua estrutura com pilares de concreto armado embutidos nas vedações de tijolos

obras que foram executadas na esplanada de Corumbá, fazendo algumas obser-

cerâmicos assentados com argamassa de cal e areia (DPO, 1965).

vações quanto à execução dos prédios: “[...] devem ser rejuntadas e não rebocadas, devendo ser entregues à firma tarefeira uma via de cada planta e orçamento

plexos de cargas em sua cobertura por apresentar um espaço totalmente térreo,

Em um documento de 1953, o tarefeiro J.O Machado S/A explica que na área da

e uma planta isolada para construção” (FISCALIZAÇÂO, 1952)

plataforma foram utilizados exatos 134,825 m³ de alvenaria de pedra, a alvenaria

Sobre os materiais utilizados, os documentos revelam descrições de serviços que

ra da telha”, sua pavimentação foi feita de concreto com a seguinte especificação

seriam realizados, como a “Escavação em terra”; “Escavação em pedra solta, em

de traço: 1:3:6., esse emboço com 0,015 de espessura representou um “Acréscimo

valetas”; “Apiloamento de terra em camadas de 0,20 de espessura”, entre outros,

na altura do enchimento até as telhas”; Existência de “Emboço e reboco rústico”,

até a relação de peças de acabamento que foram utilizados nas construções, devi-

com o equivalente a 407,55 m²; ali seriam aplicadas 3 demãos de caiação a cores

damente acompanhada por uma descrição quanto ao tratamento de certas peças,

em área não especificada.

como por exemplo: “Madeira de lei, serrada e esquadriada, assentada em obra”.
(MACHADO, 1955)

de tijolos foi aplicada como um “acréscimo nas paredes para enchimento até altu-

Enquanto o madeiramento do telhado contou com um contraventamento entre as
suas tesouras, recebendo parafusos para chapas e tirantes da sua estruturação;
a cobertura então seria feita com chapa de “Eternit”; o armazém tinha portão de
correr em 2 folhas, vidro branco liso para suas vidraças e a previsão de 3 demãos
de pintura a óleo sobre a madeira.
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No que se refere a sua estrutura em concreto armado (com traço especificado de

Os demais ambientes receberam piso de tacos e paredes pintadas à base de tinta

1:2:4), o relatório apresenta um descritivo quanto aos seus elementos estruturais,

látex – sem a especificação de cores -, nos ambientes sanitários as paredes rece-

aqui elencados como a cinta para o embasamento, a verga das portas, suas col-

biam um revestimento com azulejos brancos, até a altura de 1,80 metros, o mes-

unas e vigas da área da plataforma, apresentando um número expressivo em m³

mo para os ambientes do bar e restaurante.

da utilização do concreto nessa obra, como podemos observar na tabela abaixo:
Consumo de concreto
Peça
Cinta (embasamento)
Cinta (Lumieira)

Colunas

Viga de plataforma

Total
Especificação
2 x 116,45 x 0,45 x 0,25
2 x 18,50 x 0,45 x 0,25
2 x 116,45 x 0,30 x 0,22
2 x 18,50 x 0,30 x 0,22
64 x 5,50 x 0,25 x 0,25
4 x 1,70 x 0,25 x 0,25
4 x 3,50 x 0,25 x 0,25
2 x 166,45 x 0,30 x 0,25
2 x 20,50 x 0,30 x 0,25
4 x 3,00 x 0,30 x 0,25
Total

Total
Qtd.
26,210 m³
4,163 m³
15,371 m³
2,442 m³
22,000 m³
0,425 m³
0,875 m³
24, 967 m³
3, 075m³
0,900 m³
100,428 m³

Reflexão sobre o estado atual de conservação
A estação foi construída com estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos
que receberam o revestimento cerâmico de pastilhas e azulejos – todos em tons
de azul e branco -, sua feição arquitetônica dialoga com o modernismo brasileiro,
sendo ainda hoje uma construção muito marcante na paisagem urbana corumbaense.
Sua estrutura autônoma de concreto armado e suas paredes com revestimento

Tabela 3: Relação do concreto utilizado nas peças estruturais do Armazém de cargas

cerâmico (pastilha) apresentam marcas de pichação em diversos trechos, o es-

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos de (CONSTRUÇÃO, 1953, p. 3)

paço ainda é bem característico pelo seu corpo extenso, horizontalizado e linear

Além do descritivo de materiais estruturais que já foi feito, a relação também apresenta informações interessantes sobre os aspectos construtivos e conservativos
daquela edificação, como a pintura à óleo que era utilizada nas tesouras da cober-

que organizava o programa de necessidades, as janelas são do tipo basculante
e as portas também apresentam partes envidraçadas, o estado de conservação
é ruim, o vidro está parcialmente quebrado e o mobiliário (banco) foi removido.

tura como material preservativo. (REVISTA FERROVIÁRIA, 1965, p. 54)
Sobre as dimensões da estação ferroviária, foi encontrada a seguinte descrição:
“[...] mede 132,45 m de comprimento por 10,78 m de largura e sua área é de
1.427,81 m². Os pórticos de cobertura tem 135,05 metros de comprimento por
23,40 metros de largura com uma área de 3.160,17 m²” (LOPES, 1967, p. 1).
Lopes (1967, p. 2) fez a descrição dos materiais de acabamento que foram utilizados na estação ferroviária, nos espaços de uso coletivo como saguão e plataforma
de embarque e desembarque, suas paredes revestidas externamente com pastilhas cerâmicas e piso de concreto.
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O Armazém de cargas encontra-se abandonado e cercado por vegetação densa e completamente destelhado, o seu estado de degradação e arruinamento é
avançado, boa parte da sua caixilharia original (portas) foi removida, assim como
suas elegantes tesouras de madeira que formavam a cobertura e os respectivos
beirais não existem mais.

Figura 3: Plataforma de embarque e desembarque atualmente.
Fonte: Foto do autor (2017)

Os pórticos de concreto aparente apresentam alguns intemperismos como manchas enegrecidas pontilhadas em sua superfície, observando suas vigas junto às
telhas tipo “Calha-Tekno” é possível perceber marcar de carbonatação do concre-

Figura 4: O armazém de cargas hoje

to, o que ameaça a conservação da armadura de aço da estrutura.

Fonte: Foto do autor (2017)

Em alguns trechos dos pórticos de concreto da estrutura de cobertura existem

Em alguns vãos ainda é possível identificar vestígios das antigas portas de correr

vãos causados por destelhamento, expondo o bloco de apoio do conjunto e levan-

feitas de madeira – em estado avançado de degradação -, notamos também algu-

do paulatinamente a corrosão das telhas.

mas manchas enegrecidas causadas por umidade descendente junto a alvenaria
de tijolos e desplacamento da argamassa que marca a estrutura.

Foram identificadas manchas enegrecidas causadas por umidade descendente
nas vigas de concreto da cobertura, alguns trechos da estrutura metálica da cobertura da plataforma também apresentam descascamento da pintura de revestimento em suas peças metálicas de trilhos.
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RESUMO
Na cidade de Vitória o edifício que hoje abriga o Museu Solar Monjardim, teve sua
origem como sede da Fazenda Jucutuquara cujo proprietário foi o capitão Francisco
Pinto. A residência começou a ser construída no final do século XVIII e teve sua obra
concluída em 1805. Em 1816 a propriedade passou a pertencer à família Monjardim
por ocasião do casamento de Ana de Paula, filha do capitão, com o Coronel José
Monjardim. Devido ao fato de Saint-Hileire, naturalista francês, ter se hospedado
na propriedade no início do século XIX, informações importantes foram registradas:
o viajante descreve uma encosta onde abaixo da casa do proprietário encontramse o engenho e as choupanas dos negros, lembra ainda a influência dos métodos
jesuítas no plantio. Até a década de 40 do século passado o Solar continuou sendo
utilizado como residência da família quando foi tombado pelo SPHAN se tornado,
em 25 de outubro de 1940, patrimônio histórico pelo Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (atual IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional). Em 1952, o conjunto foi alugado ao governo do Estado do Espírito Santo
2388
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e o Solar passou a abrigar o acervo do antigo Museu Capixaba, que funcionava
desde 1939 sediado no antigo Quartel da Polícia Militar. Em 1966 concretizava-se
a transferência do Museu Capixaba e do Museu de Arte Sacra, que funcionava na
Capela de Santa Luzia desde 1945, para a UFES (Universidade Federal do Espírito
Santo), esta unificou ambos formando o Museu de Arte e História e iniciou processos
de desapropriação que foram concluídos doze anos depois. Neste período o IPHAN
realizou obras de restauração o que ocasionou o fechamento à visitação do mesmo.
O museu foi reaberto em 1980 e em 1981 foi doado pela UFES ao IPHAN. Vinte
anos depois a universidade transferiu também a gestão do museu para o DEMU
(Departamento de Museus do Iphan). Sob a competência do IPHAN novamente foi
realizada a restauração do Solar, a construção de um anfiteatro e o tratamento
paisagístico, estes já aprovados junto a PMV (Prefeitura Municipal de Vitória) desde
1986. A partir de 2009, passou a ser administrado pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de
Museus) sendo o único museu federal em Vitória vinculado ao Ministério da Cultura.
A residência possui arquitetura típica do período colonial, com características da
casa rural mineira e da bandeirante. Sua fachada principal é voltada para a baía,
o que caracterizava o controle das terras e propiciava maior ventilação. O solar é
atualmente um museu-casa, ambientado como uma moradia rural do século XIX.
O presente trabalho analisa o histórico do imóvel, sua documentação, as obras de
restauro realizadas e o estado de conservação atual. O solar é considerado um dos
melhores exemplares da arquitetura rural do litoral sudeste do Brasil o que enfatiza a
relevância desta pesquisa.
Palavras-chave: museu; restauração; solar.
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Introdução
No século XVI, Vasco Fernandes Coutinho chegou ao Espírito Santo e foi o primeiro
donatário da capitania.
A colonização do Espírito Santo seguiu a lógica da expansão portuguesa e implantou os seus núcleos urbanos que eram planejados sob princípios da engenharia militar que delineava seus primeiros passos adotando as inovações técnicas e
científicas do renascimento (SOUZA e RIBEIRO, 2009, p. 166).
O processo de formação de Vitória foi promovido pelo Estado e pela Igreja que
eram os principais agentes modeladores das cidades coloniais brasileiras.
Os portugueses ocupavam o litoral, entre o mar, a selva e as tribos e com a participação dos mesmos, ainda no século XVI e no seguinte, houve o desenvolvimento
da agricultura baseada no açúcar que se transportava pelos rios e pela costa. O
Brasil colonial foi marcado pela exportação de matérias primas para a metrópole
portuguesa. Produtos como o pau-brasil e o açúcar eram embarcados nas caravelas para Portugal com a utilização de mão-de-obra indígena e escrava.
Em meados do século XVIII o Espírito Santo assumiu a função de defesa do ouro
das Minas Gerais, sendo assim foi proibida a construção de estradas que ligassem
o litoral à rica Capitania das Gerais (BITTENCOURT, 1987a, p. 46), portanto, o escoamento do ouro só aconteceu neste período pelo porto do Rio de Janeiro.
Com a abertura dos portos em 1808, Vitória passou a comercializar com Bahia,
Pernambuco, Rio de Janeiro e o exterior. Segundo Souza e Ribeiro os cais e trapiches da borda do canal eram movimentados por uma economia de subsistência,
mas, havia a exportação de açúcar, madeira e tecido de algodão (SOUZA e RIBEIRO, 2009, p. 55).
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A ocupação espacial de Vitória nos primeiros séculos se restringiu ao seu núcleo
histórico com edificações locadas na área de topografia acidentada onde o solo
era firme. Estas eram construídas em ladeiras evitando o risco dos alagamentos
pela alta das marés.
Somente no século XIX foram abertas as vias de comunicação para o interior do
território colonial e em 1823, a Vila de Nossa Senhora da Vitória foi levada à categoria de cidade, capital da província do Espírito Santo.
Através da produção cafeeira, que começou tímida em 1811, o estado do Espírito
Santo conseguiu a interligação com o mercado internacional. As consequências
da expansão foram: o desbravamento da floresta, a imigração, a construção de
ferrovias e de estradas, a navegação a vapor e o desenvolvimento da capital.
O café foi decisivo para a modificação da situação econômica do Estado chegando
a representar 94,33% das exportações capixabas (BITTENCOURT, 1987b, p. 104).

História da Construção
Em 1767, o que hoje é o bairro de Jucutuquara era uma fazenda e a área que atualmente corresponde ao centro da cidade era a Vila de Vitória.
O nome Jucutuquara é dado a um pico de 296 metros, Pico dos Dois Olhos, cuja
forma com dois buracos faze relação aos olhos do pássaro, em língua indígena:
Jucu-ita-quera e também Yticutuquara que significa conchas suspensas (FARIA,
2014).
“Frente a nós, no topo da serra situada da outra banda, vimos o notável rochedo
de Jucutuquara, situado não longe da Vila de Vitoria [,,,] Diante dele, mais perto do
rio, fica a aprazível fazenda Rumão” (FARIA, 2014).
Ainda no século XIX a agricultura capixaba era baseada numa economia de subsistência, mas, havia a exportação de açúcar, madeira e tecido de algodão. Em
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Jucutuquara como em outras regiões de vale da ilha, as culturas eram: o algodão,

De acordo com Gomes o solar foi construído no final do século XVIII, por determi-

a cana-de-açúcar, a mandioca e posteriormente o café.

nação do capitão-mor Francisco Pinto Homem de Azevedo, antigo Governador da
Província do Espírito Santo (GOMES, 2006, p. 69).

O cultivo se estendia também a mamona, a cereais, hortifrutigranjeiros e a produção de sal pela proximidade do litoral. A distância da fazenda à Vila de Vitória que

A propriedade pertenceu aos padres da Companhia de Jesus, ao comerciante

corresponde a três quilômetros era percorrida a cavalo e seus limites, abrangiam

Gonçalo Pereira Pinto, ao capitão-mor Francisco Pinto Homem de Azevedo, a Ana

grandes áreas verdes, mangais e morros chegando à baia de Vitória. A área da fa-

Francisca de Paula e ao coronel José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim

zenda englobava o que hoje são os bairros de Fradinhos, Maruípe e Jucutuquara.

do qual herdou o nome (GEES, 2014).

Conforme Gomes essa região era conhecida como Vila dos Monjardim até o século
XIX (GOMES, 2006, p. 70). Rocha informa que da propriedade original hoje restam
20.706,50m² nos quais se insere a edificação com 406,61mde² área construída
(ROCHA, 2004, p. 2).
A autoria do projeto da sede é desconhecida. Sua implantação a meia encosta justifica-se para o controle das terras, a proteção contra ataques de índios e a maior
ventilação. A proximidade do córrego de Jucutuquara se dava pela necessidade

No ano de 1816, a propriedade passa a família Monjardim, como dote
de casamento de D. Ana Francisca Maria da Penha Homem de Azevedo,
filha única do capitão-mor Francisco Pinto Homem de Azevedo, com
José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim, filho do capitão-mor
e governador Inácio João Monjardim (1742-1822) e D. Ana Luíza Porto.
(MSM, 2000, p. 1).
O gráfico a seguir representa parte da árvore genealógica da família Monjardim:

de gerar energia para o engenho e a proximidade da baía era fundamental para a
comunicação e escoamento da produção.
Vale ressaltar que a vila e seus arredores situavam-se numa ilha onde era fator
relevante a ligação com o porto e com o continente. O transporte para estes era
realizado por via marítima ou pela ponte da passagem (1801), que ficava localizada
na direção oposta à área central, no entanto, no ponto mais estreito para transposição.
A fazenda Jucutuquara, era cercada de árvores frutíferas e o nome da sede da
mesma: Solar Monjardim foi dado em referência a família proprietária. O solar,
que foi construído em 1805 e mantido pela família por 150 anos, é um dos raros
exemplos remanescentes da arquitetura rural da América Portuguesa, tendo sido
sede de uma das mais tradicionais fazendas do período colonial dedicada também
à pecuária (gado).
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Fotografias dos três nomes grifados em negrito no gráfico 1 foram encontradas
nos arquivos do Solar Monjardim. A figura 1 é a fotografia do coronel José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim.

Figura 1: Coronel José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim
Fonte: MSM, 2017

Gráfico 1: Família Monjardim

O Espírito Santo, terra conquistada pelos colonizadores portugueses e Canaã dos
sonhos dos imigrantes italianos e de tantas outras nacionalidades, muito deve aos
indígenas que habitavam nossas florestas e aos povos africanos, que tanto contribuíram para a formação do povo capixaba e para o progresso do nosso Estado.
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A história da imigração no Espírito Santo sempre esteve, e estará referenciada na

A descrição da propriedade por Saint-Hileire, naturalista francês, que se hospedou

incansável luta desses povos. Sendo miscigenados ou não, cada um dos capixabas

no solar no início do século XIX, acrescenta informações importantes:

traz consigo a influência dessas culturas, as quais se inter-relacionam e se comple-

“A Habitação de Jucutuquara, para a qual me dirigia, estava construída
na localização mais agradável. Era grande, regular e erguia-se à meia
encosta sobre o monte coberto de erva rasteira. Em frente à casa
estende-se um vale cortado por um regato ladeado por montanhas
cobertas de mato, a mais notável das quais era a que dá nome a
própria habitação. Grandes rochedos estão dispersos pelo vale. Um
engenho e choupanas de negros foram construídos à direita e à
esquerda, abaixo da residência do dono. Na extremidade do vale, havia
uma plantação de cana-de-açúcar, no meio da qual a vista pousa
sobre um grupo de elegantes palmeiras; vêm a seguir os mangues; mas
adiante divisa-se parte da baía e, além, algumas montanhas que a
limitam ao sul.” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 39-40).

mentam (FRANCESCHETTO, 2014, p.15).
Para Franco os antecedentes mais antigos da família Monjardim remontam ao
século XIII, vivendo em Gênova, Itália. Existe também a possibilidade de origem
francesa. O nome formado por dois: Monte Giardino quando chega a Portugal
transforma-se em Monjardino (FRANCO, 1986, p. 5).
A alteração para Monjardim ocorreu provavelmente pela onda nativista dos primeiros anos da independência do Brasil.
Inácio João Monjardino segundo Franco, chegou em 1772 à Vila Velha e em 1782
já comandava o Forte de São Francisco Xavier de Piratininga. No mesmo ano foi
nomeado capitão-mor e governador da capitania permanecendo por dezesseis
anos (FRANCO, 1986, p. 5).
José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim (figura 1), filho de Inácio João
Monjardino (1742-1822) e pai do Barão de Monjardim (presidente da Província do
ES) também seguiu carreira militar. De acordo com Franco, nasceu em Vitória em
1797 e foi para o Rio de Janeiro abraçar carreira militar, de volta a capitania, no
posto de alferes casa-se com D. Anna Francisca Maria da Penha Benedicta Monjardim, nascida em 1797, filha do capitão-mor Francisco Homem Pinto de Azevedo
(FRANCO, 1986, p. 5).
Os Monjardim estão intimamente ligados com a política do Espírito
Santo, sendo governadores dessa Província, por longos anos: Francisco
Homem de Azevedo (entre os anos de 1829/30 e 1833/44), José
Francisco de Andrade e Almeida Monjardim (1830/32, 1846/49, 1851/55,
1857/1868 e 1860) e Alpheu Adolpho Monjardim de Andrade (1878/80,
1882 e 1891). (ROCHA, 2004, p. 3).
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Do ano de 1816 até 1940 a propriedade e residência rural pertenceram à família
Monjardim.
Alpheo Adelpho Monjardim de Andrade Almeida foi agraciado Barão em 1889 e
mesmo após sua morte, em 1924, a propriedade, já então desmembrada por força
de partilhas, continuou como moradia de seus descendentes. (MSM, 2000, p. 1).
Sucessivos desmembramentos e vendas das terras do barão e de seus descendentes foram ocorrendo para a formação do bairro de Jucutuquara e a necessidade de expansão da malha urbana da capital. As pressões do mercado de terras
e do próprio governo para a formação do primeiro bairro operário da cidade motivaram a dissolução da propriedade no século XX.
Em 25 de outubro de 1940 o prédio foi tombado pelo SPHAN.
Os terrenos que formavam a chácara Barão de Monjardim, cujo último proprietário foi Manoel Francisco de Freitas Calazans, foram loteados, por sua determi-
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nação, em 1954, de acordo com o Decreto Municipal de 06 de fevereiro, n°. 2457

Em 1980 é inaugurado o Museu Solar Monjardim, ainda sob administração da

(MSM, 2000, p. 2).

UFES e a proposta, mantida até os dias atuais foi de reconstituir uma residência
rural e o contexto sociocultural de uma família abastada.

Conforme MSM foi alugado ao governo do Estado e a partir de 1942 e de 1944 a
1964 abrigou o Museu Capixaba (MSM, 2000, p. 1). O museu que foi inaugurado

Após 20 anos sob gestão da universidade passa a ser administrado pela 6ª Sub

em 1939 funcionava até então no antigo Quartel da Polícia Militar, na atual Praça

Regional/IPHAN e assim permanece até 2009. Em 2001 passou a abrigar, no pavi-

Misael Pena, no centro da cidade. O acervo do Museu Capixaba foi proveniente de

mento inferior, a sede da então 6ª Sub Regional da 6ª Superintendência Regional.

coleções do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e também do acervo
de Olinto Aguirre.

Desde 2009 o museu público histórico brasileiro passou a integrar a rede de museus do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) a quem cabe à administração. O

Em 1964 passou a ser gerido pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo)

IBRAM é uma autarquia que surgiu a partir da cisão do antigo DEMU (Departa-

- Secretaria de Difusão e Produção Cultural - abrigando então o Museu de Arte e

mento de Museus do Iphan).

História, que unificou os acervos do Museu Capixaba e Museu de Arte Sacra. Conforme Gomes com a criação da UFES o governo da União se interessou em desap-

O Museu Solar Monjardim é o único museu federal em Vitória vinculado ao

ropriar o imóvel, sendo o mesmo adquirido pela Fundação Nacional Pró-Memória

Ministério da Cultura.

na década de 1970 (GOMES, 2006, p. 72).
Em 1966, informa IPHAN, ocorreu o início da ação para a desapropriação da área

Reformas e Restaurações

com o intuito de preservar a integridade da chácara sendo esta concluída em 1968

O edifício possui planta retangular coberta por telhado de quatro águas de telha

(IPHAN, 2004, p. 1).

canal com beiral terminando em cachorro. A camarinha, construída em meados
do século XIX, ocorreu em função do aumento da família, a necessidade de ampli-

A desapropriação foi fundamental para a concretização da transferência para a

ação. Após a reabertura do museu este cômodo foi ambientado como local das

UFES. No ano de 1966 o prédio recebeu também o acervo do Museu de Arte Re-

moças solteiras e das crianças.

ligiosa do Espírito Santo (que funcionava na Capela de Santa Luzia desde 1945)
passando a ser conhecido como Museu de Arte e História da UFES que funcionou

A arquitetura do Solar Monjardim não deixa dúvida sobre sua origem barroca, no

até 1969.

modelo típico da arquitetura mineira setecentista e, antes ainda, com componentes claros da arquitetura bandeirista introduzidos pelos paulistas nas terras das

De 1969 a 1972, foram efetuadas obras de recuperação, ficando o prédio ainda

Minas Gerais. (ROCHA, 2004, p. 4-5).

fechado à visitação pública. Nesse período, após as gestões ocorridas entre o IPHAN e a UFES, o museu é reaberto. (MSM, 2000, p. 2).

A forma do solar está ligada a origem dos proprietários e a aspectos regionais.
A construção de aspecto maciço apresenta predominância de cheios (alvenarias)
sobre os vazios (esquadrias). Também o ritmo dissonante das fachadas e a assimetria conferem à arquitetura a tipologia do barroco.
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O casarão hoje em dia possui duas salas, quatro quartos, escritório, cozinha de
piso atijolado, cozinha, reserva técnica, recepção e uma longa varanda onde se
localiza a capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo e a sacristia (figura 2).
O alojamento dos escravos e pequenos estabelecimentos de indústrias caseiras
locavam-se externos ao prédio que teve a sua configuração interna alterada em
função das adaptações a diferentes usuários durante vários períodos históricos e
utilização contínua.
Gomes afirma que algumas reformas foram responsáveis por descaracterizar a
construção com a conseqüente demolição de elementos que particularizavam alguns ambientes, o que leva a incerteza de alguns aspectos da sua distribuição
espacial original. (GOMES, 2006, p. 73).
No primeiro pavimento, o porão abriga a administração do solar. Pelo desnível
do terreno o porão não possui muita profundidade como pode ser observado na
figura 2.
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Figura 2: Plantas do Porão, 1° Pavimento e Camarinha – Solar Monjardim

dos), era o local para as cerimônias mais íntimas. Devido a distancia da zona urba-

Fonte: GOMES, 2016

na, em fazendas e chácaras um sacerdote vinha celebrar os cultos aos domingos

Apresentando apenas uma janela e sete portas é um ambiente longo antes utilizado como depósito. A estrutura do porão é, conforme Gomes de pedra de mão e
argamassa de cal formando firmes e grossas paredes. (GOMES, 2006, p. 73).
Para facilitar o funcionamento da administração foram instalados dois sanitários
e uma pequena copa. Todas as esquadrias de madeira do pavimento possuem encaixe macho fêmea, e parte das portas foram partidas de forma a funcionar como
janela. O porão possui forro e piso em madeira.
O pavimento térreo da fachada posterior é o pavimento do sobrado, isso se deve
ao fato da casa ser ancorada, ou seja, em dois níveis como as residências da fase
açucareira da arquitetura rural paulista e da terceira fase da arquitetura rural
mineira que também aproveitava a meia encosta. O desnível do terreno para
implantar o edifício. Este pavimento, onde está instalado o museu, possui vários
ambientes de convívio social, íntimos e de serviço. Atualmente são encontrados
quatro acessos na casa (três na fachada posterior) e o principal na lateral direita.
A varanda, fechada com janelas rasgadas com guarda corpo entalado de madeira,
circunda dois lados da casa garantindo a ventilação e a iluminação através de dez
vãos de portas protegidos por guarda-corpos vazados, esta serve como circulação
e permite o acesso à sala de visitas, à sala de jantar e à capela. É importante observar a presença de um pilar na área da capela, simétrico ao da varanda. Como
a sacristia e a capela foram ambientes criados após trinta anos da construção do
casarão há de se supor que faziam parte da varanda, que anterior à referida reforma tinha o desenho circunscrevente (em três lados da edificação).
A capela e a sacristia foram cômodos criados na residência em 1842 para o Padre

que também atendia a comunidade dos arredores.
A sala de visitas formava o núcleo da habitação, com a melhor mobília e a mais
bonita ornamentação. O ambiente se abre para os quartos de casal e de solteiro
e o escritório. Esta sala é ladeada por dois quartos, pelo escritório do barão e envolta pelos outros dois outros lados pela varanda para qual possui dois acessos
e duas janelas. O forro da mesma é de gamela, normalmente utilizado em locais
de convívio social conferindo destaque, nos outros cômodos o forro utilizado é do
tipo saia-camisa. A varanda tem a sua cobertura em telha vã.
A sala de jantar era um espaço de ostentação, ricamente ornada com seus preciosos mobiliários. Com entrada pela sala de jantar o quarto de hóspedes era reservado a amigos e correligionários.
Ambas as salas fazem a articulação dos espaços e dão acesso aos quartos e ao
escritório, que pode ter sido mais um quarto, no entanto, o mesmo apresenta
uma porta de acesso diferenciada dos demais quartos e semelhante a do acesso
principal.
Esse pavimento é constituído por pilares de pedra com argamassa de
cal sendo uma estrutura independente. Os fechamentos são em pau-apique nos compartimentos internos e tijolo maciço cerâmico na varanda
e na periferia da construção. As esquadrias são de madeira com
trabalhos de encaixe macho e fêmea bem diferenciados um dos outros.
O assoalho é todo em madeira com a exceção das duas cozinhas, e
da reserva técnica, sendo uma cozinha com cerâmica e a outra com
tijoleira e a reserva técnica toda em tijoleira. Pode-se notar que na sala
de estar e na sala de jantar, as tábuas de madeira que compõem o piso,
são mais largas que nos demais ambientes. (GOMES, 2006, p. 75).

Diogo Antônio Feijó celebrar as missas. Amigo da família, ele foi deportado depois
da rebelião de Sorocaba (MSM, 2000, p.5). A capela, ao fundo da varanda, abrigava

O escritório era usado para estudo, escrituração dos negócios e correspondência,

a vida religiosa cotidiana dos ocupantes da residência (família, serviçais e agrega-

sendo um espaço preferencialmente masculino. Do lado oposto da sala de jan-
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tar o quarto hoje nomeado como de hóspedes também possui como o escritório

sido parte do setor serviço nos tempos da residência dos Monjardim. O alpendre

ventilação e iluminação indireta pela varanda. O quarto de hóspedes, situado no

faz a ligação da fachada posterior com a sala de jantar. Segundo Rocha a fachada

corpo da morada, era reservado à hospitalidade para amigos e correligionários,

posterior foi, literalmente, violentada pela colocação da escada de acesso para o

no entanto o espaço hoje ocupado pela recepção aos visitantes pode ter sido um

alpendre sobre um piso de tábuas corridas que não se justifica numa área exter-

quarto de hóspedes. Nas fazendas a presença do quarto de hóspede era funda-

na. (ROCHA, 2004, p. 20).

mental tendo em vista o tempo gasto nos deslocamentos. Quando estes eram
comerciantes, tropeiros e pessoas não íntimas da família pernoitavam nos quar-

A camarinha localizada no terceiro nível é acessada pela referida escada e com-

tos externos, de serviço. Segundo MSM, visitantes ilustres se hospedaram no solar

posta por um vestíbulo e um amplo quarto este, ambientado atualmente como

entre eles: o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, o Padre Diogo Feijó e o

quarto do Barão. O vestíbulo possui forro do tipo saia-camisa e o quarto do tipo

senador Nicolau dos Campos Vergueiro (MSM, 2000, p. 2).

gamela. A escada em madeira é íngreme e estreita, adaptada ao vão. As alvenarias são em pau-a-pique e as esquadrias se diferem das demais apresentando

Ao contrário de toda a frente da casa que se destinava ao encontro formal com

caixilho de vidro com o sistema de abertura em guilhotina.

o mundo exterior, os cômodos de dormir, situados na parte posterior da sala de
estar eram voltado para a fachada dos fundos. A área íntima era vedada a vista

Rocha acredita que a camarinha esteja ligada as atividades sociais, como o cos-

de estranhos e mesmo de amigos. Os quartos de solteiro e casal possuem janelas

tume de receber para apresentação dos filhos que gerou a necessidade de um

para os fundos da residência.

espaço muito utilizado nos programas de casas rurais: a sala de baile (ROCHA,
2004, p.19). Tal hipótese justifica-se pelo fato do acesso a mesma se dar pelo setor

Com seu piso em tijoleira cerâmica, indicando uso de serviço, a cozinha era o

social.

principal espaço de convivência doméstica da residência. Na figura 2 se observa
dois cômodos com a identificação de cozinha, o mais à esquerda com certeza foi

A construção da camarinha alterou o equilíbrio horizontal do prédio visto que a

a localização da antiga cozinha. Rocha apresenta em seu trabalho fotografia do

mesma é deslocada para a esquerda do eixo central como pode ser observado na

início do século XX onde sobre o referido cômodo situa-se uma chaminé. Outra

figura 3, desenho a lápis de cor aquarelado da autora.

possibilidade apontada pela autora é a existência de outra cozinha externa, conhecida como cozinha suja, tendo em vista que as dimensões desta eram diminutas
(ROCHA, 2004, p. 21). O fogão à lenha e as grandes panelas de ferro exigiam um
espaço muito maior, com área para circulação, manuseio e preparo dos alimentos,
provavelmente sobre mesas de madeira, complementadas por áreas para limpeza.
No pavimento está demarcada também a área destinada à reserva técnica e ao
alpendre. A primeira é constituída de três cômodos sendo dois pequenos, como
depósitos e o terceiro, maior, com janela e porta para a área externa podendo ter
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la, que depois se tornou janela e na mesma fachada uma porta foi fechada e substituída por uma janela (GOMES, 2006, p. 124).
Reformas internas e obras de manutenção foram realizadas enquanto o solar foi
moradia da família, poucas registradas. A planta da casa, documento do arquivo
Noronha Santos, tem anotada a proposta de construção de alvenaria na extremidade da varanda, junto ao acesso principal com o objetivo de formar um cômodo
que atualmente abriga a recepção dos visitantes. Tal ambiente pode no passado
ter sido um quarto de hóspede.
Também a reforma do banheiro, realizada por André Carloni, italiano e mestre
autodidata que atuou na construção de prédios públicos em Vitória. Gomes assim
descreve trecho da carta do IPHAN, para o então dono do Solar Monjardim, Calazans: “Determinei a Carloni fechar a porta do banheiro para fora e restabelecer a
primitiva do banheiro para o corredor.” (GOMES, 2006, p. 102).
A planta de 1940, arquivada no IPHAN, também apresenta a alteração já citada,
construção da escada de acesso à camarinha. A mesma está desenhada com
traços a mão livre num documento de traçado a instrumento. Neste momento já
estavam levantadas alterações assim descritas: paredes demolidas, paredes noFigura 3: Fachada Principal – Solar Monjardim

vas, paredes primitivas e pilares primitivos.

Fonte: NEMER, 2017

Na década de 60 do século passado o processo de tombamento descreve a situAs aberturas do solar possuem vãos com vergas em arco abatido e batente de
madeira. Os vãos do pavimento inferior não correspondem ao mesmo ritmo dos
vãos do pavimento superior e as esquadrias não estão alinhadas.
A escada de pedra à direita é o acesso principal da casa. Também de pedra é a
calçada que rodeia todo perímetro da edificação. A fachada posterior é composta
por várias janelas, sendo duas delas geminadas.
De acordo com Gomes na fachada lateral esquerda havia uma porta que atual-

ação do solar:
“Em principio deste século, em 1912, achando-se a casa bastante
comprometida em sua segurança e estabilidade, sofreu uma grande
reforma, na qual se substituiu por alvenaria de tijolos grande parte
das paredes externas, que eram de estuque, e se mudaram peças do
madeiramento do telhado e do assoalho atacado por cupim, obras
essas que não lhe afetaram a estrutura arquitetônica primitiva, que
conserva as linhas clássicas do mais puro estilo colonial das velhas
mansões brasileiras.” (UFES, 1965, p.8).

mente é uma janela. Na fachada posterior ocorreu o aparecimento de uma báscu2406
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A figura 4 é a fotografia da reforma do madeiramento da cobertura ocorrida em

2018

1972

meados do século XX. Observa-se a presença da camarinha.

1975
1978
1979
1980
1984
1988
1992
1994
1997
1999
2000
2002
2004
Figura 4: Reforma da Cobertura – Solar Monjardim
Fonte: IPHAN, 2017

O quadro a seguir enumera obras de manutenção no período do solar como
residência e como museu que tiveram como objetivo viabilizar o funcionamento,
melhorar os acessos e a infraestrutura e preservar a edificação.

Ano
1912
1958
1970
1970
1972
2408

Obra
Substituição de algumas paredes de estuque por tijolos.
Restauração do telhado, das paredes e de seus revestimentos.
Escoramento de paredes, telhados, e beirais nos trechos arruinados.
Restauração da estrutura do prédio, das paredes e telhados.
Instalação elétrica - força bifásica nos padrões exigidos.

2006
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Cobertura (substituição peças do madeiramento), forro (novo no setor serviço),
paredes (recuperadas e demolição da chaminé), esquadrias (reparo de
danos e substituição das irrecuperáveis), piso (novo barroteamento no porão
e primeiro pavimento) e troca do assoalho (sala central, varanda, capela e
porão), pintura (caiação interna e externa e pintura a óleo das esquadrias),
sineira (consolidação e substituição das vergas de madeira), escada externa
(pequenos reparos e retirada do seu inicio dois canhões antigos) e calçamento
(reparos).
Conclusão das restaurações iniciadas em 70 e 72.
Construção da cerca do terreno com mourões de concreto armado e arame
farpado.
Adaptações no solar para a sede do IPHAN, reservatórios de água, guarita e
muro divisório.
Salão maior (piso de madeira), copa e banheiro (laje de concreto, tubulação e
parede de tijolos).
Cozinha (substituição dos ladrilhos hidráulicos por reboco pintado de branco e
substituição do ladrilho hidráulico por lajotões).
Terreno (serviço de contenção), pavimentação, drenagem e muros divisórios
em alvenaria de blocos de concreto.
Pintura externa.
Drenagem, reboco e pintura e substituição dos barrotes (piso do quarto de
solteiro, escritório e recepção).
Recuperação e pintura do muro e pintura externa.
Pintura paredes internas e externas, nas esquadrias e no teto e recuperação do
encontro do telhado do pavimento térreo com as paredes externas do segundo
pavimento.
Porão (adaptação para a implantação da 6º Sub Regional: recuperação do piso
do tabuado, instalação de dois banheiros, instalação de uma copa, execução
de sistemas de instalação elétrica externa e interna e de telefonia).
Reparo na cobertura.
Recuperação da encosta (drenagem e contenção em sacaria preenchida em
solo cimento) e reparos e adaptações no solar (demolição do único banheiro
existente, substituição do forro da copa, cozinha e quarto de hóspedes,
reparo no friso do forro de gamela no quarto da camarinha, recuperação de
alguns rebocos, pintura com cal das paredes internas e externas, revisão de
instalações elétricas e telefonia, revisão das telhas, substituição de peças da
esquadria e pintura, construção e instalação de sanitários públicos (reforma da
edícula) e construção de um depósito.
Obras de restauro, tratamento paisagístico e a construção de um anfiteatro.

Fonte: IPHAN, 2004.
Conclusões
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O Solar Monjardim é um patrimônio para ser conhecido por pesquisadores ao longo de muitas visitas. As incursões desta pesquisadora iniciadas em 2014 permitiram o aprendizado e ainda se tem muito a observar. A coleta de dados mais aprofundada no ano de 2017 e as inúmeras visitas para desenho permitiram observar
detalhes que a captura da imagem fotográfica deixaria passar pelo imediatismo.
Desde a cobertura de telhas coloniais com seu caimento, encachorramento e curtos beirais e a presença da camarinha assimétrica a fachada até o assente das
pedras irregulares do piso. Diversos detalhes das esquadrias (inclusive o desalinhamento), da modulação estrutural e da torre sineira na lateral foram percebidos
em suas minúcias que, acrescentado à pesquisa bibliográfica e iconográfica, permitiu uma boa aproximação.
O Solar está em “boas mãos”, a equipe do IBRAM a frente da administração do
mesmo não limita esforços no sentido da melhor manutenção e conservação do
patrimônio. Há de se destacar também os programas educacionais.
Do conteúdo neste artigo exposto deve-se apreciar a história da família que residiu e utilizou em toda a sua potencialidade a chácara e a casa nesta aprazível
encosta no bairro de Jucutuquara. O casarão, voltado para a baía de Vitória, nesse
rincão capixaba é uma lição de história do Brasil colônia, império e república. A
ambiência reproduzida, o afastamento do murmurinho do centro da cidade, os
caminhos, o paisagismo remetem ao tempo antigo criando uma ambiência adequada a nostalgia, um mergulho no passado.
A cronologia dos projetos, reformas e restaurações permitiram entender a
evolução do imóvel e os artifícios para sua sobrevivência ao tempo. Vale ressaltar
que a maior parte das recuperações realizadas após o tombamento teve suporte
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RESUMO
Esta ponencia es resultado de un trabajo interdisciplinario realizado en el Salón
Blanco de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). Estas tareas
se desarrollaron en el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE) y
de una investigación doctoral en arquitectura financiada por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Palacio del Congreso de la
Nación se encuentra ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
El proyecto del edificio fue desarrollado por el Ing. y Arq. Víctor Meano y su
construcción se realizó entre 1898 y 1906. El objetivo principal de este trabajo es
evaluar las condiciones ambientales del Salón Blanco durante dos meses del verano
de 2017. Esto se realiza mediante el relevamiento de los espacios y de mediciones de
Temperatura (T) y Humedad Relativa (HR) en el Interior del Salón y en el exterior del
edificio. Se utilizan seis dataloggers HOBO U12-012 que registran T, HR e intensidad
lumínica en el interior y un datalogger HOBO U23-001 que registra T y HR en el
exterior. Se determinan los valores máximos y mínimos, el promedio diario y la
variación diaria de T y HR, luego se comparan los resultados con los valores de
conservación preventiva recomendados con la finalidad de minimizar el deterioro de
las piezas.
Palavras-Chave: patrimonio, conservación preventiva, condiciones ambientales.

GARCÍA SANTA CRUZ, MAURO GABRIEL. (1); GARCÍA, GUILLERMO
RUBÉN. (2)
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INTRODUCCIÓN

así también presenten alternativas a demandas externas, como turismo cultural y

En la Declaración de Budapest sobre el Patrimonio Mundial de 2002, los miembros

En 2015 tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, su docu-

del Comité del Patrimonio Mundial, reconocen la necesidad de velar para que los
principios de la Convención de 1972 se apliquen al patrimonio en toda su diversidad, como instrumento para el desarrollo sostenible de todas las sociedades,
mediante el diálogo y el entendimiento mutuo. En ese sentido recomiendan mantener un equilibrio adecuado y justo entre la conservación, la sostenibilidad y el
desarrollo, de modo que los bienes del Patrimonio Mundial puedan protegerse
mediante actividades apropiadas que contribuyan al desarrollo social y económico
y a la calidad de vida de las comunidades (UNESCO, 2006).
El patrimonio arquitectónico del siglo XX constituye un testimonio material de su
tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus valores tangibles, su ubicación, diseño, sistemas constructivos, instalaciones, material, estética
y uso, como en los intangibles, los históricos, sociales, científicos, espirituales o su
genio creativo, o en ambos. En algunos casos pueden requerirse intervenciones y

otros (García, 2014).

mento final propone los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante los
cuales los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas
sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. El Objetivo
11 de la Agenda 2030 propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este sentido la meta
04 de este objetivo propone aumentar los esfuerzos para proteger y salvaguardar
el patrimonio cultural y natural del mundo (ONU, 2015).
El Palacio del Congreso de la Nación (Figura 1) se encuentra ubicado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la manzana delimitada por las avenidas Entre Ríos
y Rivadavia y por las calles Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. El concurso
para el edificio se sustancia en 1895, el proyecto seleccionado fue el desarrollado
por el Ing. y Arq. Víctor Meano, la construcción se realiza entre 1898 y 1906.

ampliaciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Debe tratarse
de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el
mantenimiento del significado cultural. La conservación ha de considerar los criterios contemporáneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un
bien patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestión (ICOMOS, 2014).
Los valores asignados al patrimonio se han multiplicado en las últimas décadas, ya
que tradicionalmente se hablaba en términos de identidad, estética, significación
histórica y comprensión del pasado y actualmente hablamos de productos, recursos e industrias culturales, inversión, sustentabilidad y generación de empleo.
La conservación integrada implica incorporar categorías de uso cada vez más numerosas en bienes a proteger y generar intervenciones diversificadas, a través
de operar con redes de servicios que canalicen la demanda insatisfecha, como
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la radiación visible y ultravioleta; la temperatura incorrecta y la humedad relativa
incorrecta (Michalski, 2007). El microclima en el cual se encuentran inmersos los
bienes patrimoniales tiene un rol fundamental en el proceso de deterioro de los
materiales. De hecho los distintos elementos que conforman un objeto pueden
verse afectados de manera distinta por la modificación de algunos parámetros en
el tiempo (Corgnati et al. 2009).
La estabilidad de los parámetros ambientales dentro de los valores de conservación recomendados es esencial para la preservación de los bienes. Un monitoreo continuo de las condiciones ambientales posibilita el conocimiento preciso de la situación en la que se encuentran los objetos (Corgnati, Filippi, 2010). El
monitoreo ambiental edilicio consiste en el registro y análisis de las condiciones
ambientales de los distintos espacios a través de la medición continua de la temperatura y humedad relativa durante el período, por ser variables que tienen gran
incidencia en la conservación de las piezas en los museos (García Santa Cruz et al.,
2017).
El objetivo principal de este trabajo es evaluar las condiciones ambientales del
Figura 1 – Vista del Palacio desde la Plaza del Congreso.
Fuente: García Santa Cruz, M. J.

Las salas de exposición cumplen con el rol de facilitar la comunicación del objeto
expuesto con el público, sin embargo el ambiente de exposición también puede
influir negativamente en la conservación de dicho objeto. Evaluar las variables ambientales que determinan la prolongación de la vida de las colecciones sirve en

Salón Blanco (Figura 2) durante dos meses del verano de 2017. Este trabajo se
realiza en el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE) y de una investigación doctoral en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) denominada
“Determinación de las variables de análisis y construcción de los indicadores que
permitan evaluar el nivel de conservación y sustentabilidad en edificios para la
cultura”.

primer término para reconocer si existe un riesgo de deterioro, luego para conocer la magnitud del mismo y finalmente para tomar decisiones fundamentadas con
la experiencia propia de cada sitio de exposición.
Según el Sistema de Clasificación de Causas de Deterioro elaborado por el Instituto Canadiense de Conservación (ICC), existen nueve agentes que provocan deterioro o pérdidas en las colecciones: las fuerzas físicas directas; los robos, el vandalismo y la pérdida involuntaria; el fuego; el agua; las plagas; los contaminantes;
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loggers HOBO U12-012 que registran Temperatura (T), Humedad Relativa (HR) e
intensidad lumínica interior y un datalogger HOBO U23-001 que registra T y HR
exterior.
Considerando las características de los objetos que alberga el espacio y analizando la bibliografía específica se determinan los valores de referencia recomendados para su conservación. Se seleccionan las categorías “Dibujos y acuarelas en
soporte papel“ y “Pinturas sobre tela” (Norma UNI10829:1999) porque se entiende
que serán los objetos expuestos que presenten mayor riesgo de deterioro frente
a valores de temperatura y humedad relativa elevados. Para la categoría “Dibujos
y acuarelas en soporte papel“ los valores de T recomendados son 19 - 24 °C, con
una Variación Diaria (ΔT) de 1,5 °C, con una HR entre 45 - 60% y una Variación Diaria (ΔHR) de 2%. En el caso de la categoría “Pinturas sobre tela” los valores de T
recomendados son 19 - 24 °C, con una ΔT de 1,5 °C, con una HR entre 40 - 55% y
una ΔHR de 6%.
RESULTADOS
Figura 2 – Vista del Salón Blanco luego de la restauración.

La información recopilada mediante el monitoreo ambiental edilicio se sintetiza

Fuente: García Santa Cruz, M. J.

en distintos gráficos, que permiten una visualización clara de los parámetros me-

METODOLOGÍA

didos.

Para la Evaluación del edificio se utiliza la metodología desarrollada a partir de
la adaptación del procedimiento del Getty Conservation Institute (Avrami et al.,
1999). Esta evaluación busca describir la sensibilidad de las colecciones, el comportamiento del edificio, los riesgos que representan el medio ambiente y el hombre. Para el Monitoreo Ambiental Edilicio se utilizan los lineamientos propuestos
en las Normas UNI10586:1997 y UNI10829:1999. El Monitoreo se compone de cuatro campañas de medición, correspondientes a cada estación del año. Se colocan
microadquisidores de datos (dataloggers) en los distintos espacios por medio de
las cuales se obtienen registros de la temperatura y humedad relativa con una
frecuencia de 10 minutos (García Santa Cruz et al., 2017). Se utilizan seis data2420
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Gráfico 1. Promedio Diario Temp y HR. Verano 2017.

Gráfico 2. Variación diaria de Temp y HR. Verano 2017.

Fuente: García Santa Cruz, M. G.

Fuente: García Santa Cruz, M. G.

El Gráfico 1 muestra el Promedio Diario () de los valores de T y HR registrados por

El Gráfico 2 muestra la Variación Diaria (Δ) de los valores de T y HR registrados por

los dataloggers en el interior y en el exterior del Salón Blanco, y los límites de los

los dataloggers en el interior y en el exterior del Salón Blanco. Sobre el eje vertical

valores recomendados para la conservación de distintos materiales (Bell y Faye,

figura la escala de Temperatura [°C] y sobre el eje horizontal la Humedad Relativa

1980; Norma UNI10829:1999). El rectángulo rojo delimita los valores de referencia

[%]. La línea vertical de color rojo marca el límite de la ΔHR recomendado para

recomendados para la conservación de “Dibujos y acuarelas en soporte papel“ y el

“Dibujos y acuarelas en soporte papel“, la línea vertical de color naranja marca el

rectángulo naranja los valores para “Pinturas sobre tela” (Norma UNI10829:1999).

límite de la ΔHR recomendado para “Pinturas sobre tela”, la línea horizontal de

Cada punto en el gráfico representa un par de datos, la coordenada en el eje Y es

color celeste marca el límite de la ΔT para ambos conjuntos de materiales (Norma

la T y la coordenada en el eje X la HR medida para el mismo instante.

UNI10829:1999).

Los  T se encuentran entre 25 y 30 °C, siendo superiores en todos los casos a

En el 82% de los días los ΔT se encuentran dentro de los valores recomendados,

los valores recomendados. Un tercio de los  HR se encuentran entre 40 y 60 %,

mientras que los ΔHR sólo se encuentran dentro de los valores recomendados en

siendo éstos valores recomendados, sin embargo los restantes se ubican entre 60

el 12% de los casos. Durante el período medido el Salón Blanco era utilizado como

y 75 %.

espacio de usos múltiples, por ese motivo durante las horas de trabajo las dos
puertas que comunican el espacio con los patios de acceso permanecían abiertas.
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Considerando esta situación y los resultados obtenidos, se propone la hipótesis de

horas diurnas indica que en el 83% de los casos los ΔT se encuentran dentro de los

que una elevada cantidad de renovaciones de aire estaría modificando las condi-

valores recomendados, mientras que los ΔHR se encuentran dentro de los valores

ciones ambientales del espacio analizado.

recomendados en el 28% de los casos.

Se realiza un segundo análisis de los datos registrados, considerando las horas

En febrero de 2013 se incorporan al edificio equipos para el control de la humedad

de trabajo del personal, los datos de dividen en dos grupos: aquellos medidos

ascendente del tipo electro-osmótico. La humedad intramuraria se mantiene de

entre las 06:00 y las 18:00hs, y aquellos registrados entre las 18:00 y las 06:00

forma constante por debajo del 6%, por lo tanto se infiere que los niveles elevados

hs. El análisis de los datos del primer grupo, aquellos medidos durante las horas

de HR se deben a las condiciones climáticas del sitio y a la elevada cantidad de

diurnas, indica que en el 83% de los casos los ΔT se encuentran dentro de los va-

renovaciones de aire del espacio. El Plan Maestro 2035 del Palacio del Congreso

lores recomendados, mientras que los ΔHR se encuentran dentro de los valores

de la Nación prevé la incorporación gradual de equipos de climatización con Vol-

recomendados en el 28% de los casos. El análisis de los datos del segundo grupo,

umen de Refrigerante Variable (VRV) en los espacios recuperados, esto permitiría

aquellos medidos durante las horas nocturnas, indica que en el 98% de los casos

corregir los valores registrados con el objetivo de garantizar la estabilidad de los

los ΔT se encuentran dentro de los valores recomendados, mientras que los ΔHR

parámetros ambientales dentro de los valores de conservación recomendados.

se encuentran dentro de los valores recomendados en el 28% de los casos.

CONCLUSIONES
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RESUMO
Este artigo visa relatar as experiências em sala de aula da disciplina de Projeto
e Patrimônio ministrada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, São Paulo, que busca consolidar a práxis entre
o desenho e o instrumental teórico para procedimentos propositivos na área de
projetos de restauro, incluindo algo novo de forma a dialogar com o patrimônio. A
área trabalhada tem sido o Complexo Ferroviário de Campinas – antiga FEPASA – cuja
implantação num divisor de águas, segmentou a cidade em duas partes. Respeitando
o território consolidado - contendo edifícios tombados – buscam-se as relações
entre o ambiente construído preexistente e a intervenção edilícia contemporânea,
tendo como proposta, reunificar a malha urbana da cidade. As proposições são
estruturadas em dois blocos: a aplicação de correntes teóricas contemporâneas
e o entendimento relevante do território consolidado, através de pesquisas e
investigações, que subsidiam a conformação espacial. A primeira etapa da disciplina
demonstra e evidencia o fortalecimento de posturas projetuais atuais que desvelam
a importância dos conceitos teóricos-críticos no processo cognitivo nos projetos de
restauro. Na segunda etapa, estudam-se configurações espaciais pormenorizadas,
relevando-se as questões urbanas pertinentes ao Complexo Ferroviário e os desenhos
adequados para integrar espacialmente entre si seus diversos edifícios. Busca-se
2429
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ainda rearticular os dois lados da malha urbana, separados pela implantação da
ferrovia, por meio de programas de usos e de partidos urbanísticos contemporâneos.
Pesquisas sobre projetos urbanos são realizadas para subsidiar conceitos acerca
de qualidades espaciais para criar referências e repertórios entre os estudantes.
Constatam-se nas propostas uma maior complexidade dos programas e do
entendimento simultâneo das diversas escalas do projeto, seja na interface Complexo
Ferroviário com a cidade, seja na enunciação da morfologia adotada no projeto
arquitetônico. Evidenciam-se configurações adequadas entre a preexistência e a
intervenção contemporânea, assim como a continuidade de percursos, buscando a
integração com o entorno, aventando a cidade como um organismo coeso, capaz de
superar os obstáculos desta cicatriz urbana.

INTRODUÇÃO

Palavras-chave: campo disciplinar do restauro; ensino; intervenção contemporânea
em área de valor histórico-cultural.

que o ambiente construído preexistente tem para nós, hoje, no presente, e como

Quando se intervém nos bens culturais, os instrumentos teórico-críticos e técnico-operacionais têm um papel fundamental para que os estudantes, futuros arquitetos-urbanistas e, também, os próprios profissionais compreendam a complexidade do ambiente construído preexistente e possam nele atuar de maneira
coesa e satisfatória. Segundo Fabbri (FABRRI In. MAIETTI, 2004, p.11) é necessário
ensinar não somente “como se faz”, mas também a responder questões mais
complexas relacionadas às razões “pelas quais se preserva”, “para que se preserva” e “para quem se preserva”. É necessário indagar, portanto, qual o significado
queremos e devemos transmiti-lo, nas melhores condições possíveis, às gerações
futuras. Tal premissa faz parte hoje de proposições relativas à sustentabilidade no
campo da arquitetura e urbanismo e de anseios políticos relativos à memória e ao
enraizamento do cidadão no seu território.
Assim a responsabilidade do arquiteto-urbanista vai além do âmbito teórico-crítico e técnico-operacional. Deve-se vincular à ética, à deontologia profissional e precisa ser articulada de modo estreito às razões de se preservar bens culturais, que
repercutem naquilo que se identifica como de interesse para a preservação (o que
preservar) e também nas formas de atuação (como preservar).
A conformação do restauro como campo disciplinar autônomo é algo considerado moderno, estando diretamente relacionado à percepção de ruptura entre
passado e presente – com raízes no Renascimento Italiano – na crítica moderna
dos séculos XVIII e XIX e, passa a se caracterizar como tal, quando as ações sobre
os bens culturais aferem razões afastadas do pragmatismo que predominou por
séculos (CARBONARA, 1997 e KÜHL, 2009). Assume características particulares,
regulamenta princípios e critérios próprios (referenciais teóricos, metodológicos,
técnicos e operacionais), e passa a ser entendido como “ato de cultura de um presente histórico”, (BONELLI, 1959, p.13-29; KÜHL, 2009, p.59-80 e PANE, 1987, p. 2337).
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Desse modo, é necessário estabelecer percursos para alcançar os objetivos da

odológicos e técnico-operacionais, tem ainda vários pontos a serem aprofunda-

preservação, ditados pelas razões pelas quais se preserva: por razões culturais,

dos. Permanecem ainda muitas noções equivocadas sobre o tema, resultando em

por razões científicas e por razões éticas (KÜHL, 2009, p.60). Segundo a mesma

ações pautadas num empirismo pedestre, ancorado em concepções oitocentistas,

autora (2009, p. 59-80), o processo para o entendimento do restauro como forma

sem grandes interesses nas pesquisas aprofundadas sobre o tema.

de cultura está ligado às mudanças ocorridas das relações entre uma dada cultura
e seu passado. Também Bonelli (1959, p. 13-29) afirmava que o restauro é um

Portanto, a prática projetual deve se pautar em adequada fundamentação teórica

processo crítico e criativo (um é inerente ao outro), em que a referência cultural e

abarcando os objetivos que o campo disciplinar do restauro [arquitetônico e ur-

a concepção arquitetônica se encontram e se sustentam na consciência histórica,

bano] exige, dispondo de instrumentos teóricos-críticos para que possa promover

na noção de distinção entre o passado e o presente, em que o pensamento crítico

a efetiva ação para a preservação dos aspectos documentais, materiais, formais,

permite definir o antigo, reportando-o para dimensão real da história presente.

memoriais e simbólicos do patrimônio construído preexistente.

Essas reflexões críticas deram bases para a forma como o restauro tem sido entendido hoje em dia.

O arquiteto-urbanista deve ter uma formação que permita exercer sua função

Restauro é método e ato operacional resultante de processo crítico, pautados no

é através da práxis, pautando-se por posicionamento comprometido com o con-

juízo crítico, indispensáveis para tomadas de decisões referentes ao bem a ser

texto e considerando todas as implicações obtidas por discussões relacionadas

restaurado (CARBONARA, 1997, p.274). Não sendo um campo isolado de outras

aos vários campos do saber envolvidos na atuação profissional, que devem es-

áreas do conhecimento, o restauro é inevitavelmente multidisciplinar, sendo

tar sob o comando do arquiteto, porém necessariamente multidisciplinar. Faz-se

notável a complexidade desse campo. Nele nos deparamos com vários temas a

necessária uma interpretação adequada das questões envolvidas, coerente com

serem enfrentados, tais como: a formação dos profissionais, a regulamentação

o conhecimento oferecido pelas disciplinas pertinentes, para estabelecer as bases

profissional; as técnicas de intervenção a serem adotadas (que devem ser re-

deontológicas da atuação profissional, cujo horizonte deve apontar para a preser-

sultado de criteriosas análises desenvolvidas por vários campos profissionais,

vação da memória e a melhoria das condições de vida dos cidadãos.

abrangendo engenharia, biologia, física, química etc.); as ações práticas; e, principalmente, as discussões teóricas, em que a reflexão sobre os preceitos são essenciais para as tomadas de decisões sobre as intervenções para que não as tornem

de forma socialmente responsável. Como explicita Gustavo Giovannoni, (1929)

O profissional arquiteto-urbanista tem a responsabilidade de prestar serviço à
sociedade à qual pertence, produzindo uma arquitetura adequada ao espaço e

arbitrárias (FARAH, 2012, p. 45).

ao tempo presente e que seja social e culturalmente responsável. Competência

Para atuar sobre os bens culturais demanda, obrigatoriamente, pautar-se nos in-

da política e da estética, no que concerne ao restauro [arquitetônico e urbano],

strumentos teóricos – que não são regras fixas, mas princípios e critérios, mecanis-

considerando questões materiais, de conformação, documentais, memoriais e

mos norteadores – que conduzem às soluções adequadas de intervenção, para

simbólicas. Significa ultrapassar os limites da funcionalidade mecânica e produzir

que, de fato, seja efetivada a preservação dos aspectos documentais, materiais,

arquitetura de qualidade, mesmo utilizando-se das “condicionantes” e das “lim-

formais, memoriais e simbólicos do nosso patrimônio. No âmbito brasileiro, essa

itações” pertinente ao ambiente construído preexistente.

profissional significa praticar ações vinculadas aos campos da técnica, da ética,

percepção do campo como sendo autônomo, com seus princípios teórico-met-

2432

2433

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Perante isso, a disciplina PROJETO F (Projeto Patrimônio e Técnicas Retrospectiv-

Importante esclarecer que a Itália é o ambiente cultural em que as discussões e

as), cursadas nos 5º e 6º semestres da graduação da Faculdade de Arquitetura e

reflexões sobre o campo disciplinar do restauro [arquitetônico e urbano] são mais

Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, expõe em seu Plano

consolidadas, repercutindo numa amadurecida metodologia de aproximação às

de Ensino sua forma de trabalho:

obras, de sistematização do projeto e de formas de intervenção. Quando se faz

Trabalha a elaboração do projeto arquitetônico, para reabilitação - com
adição de área construída - de edificação de valor histórico reconhecido,
a ser preservada. Propõe o desenvolvimento da síntese arquitetônica
até o anteprojeto, destacando a relação antigo/contemporâneo e os
parâmetros de preservação, como fortes condicionantes para a solução
adotada (PLANO DE ENSINO DE PROJETO F – FAU PUC-CAMPINAS, 2018).

METODOLOGIA DIDÁTICA
A proposição do exercício é estruturada em dois blocos: o entendimento pormenorizado do lugar e do processo de intervenção através de pesquisas, enfatizando
os instrumentos teóricos-críticos do campo disciplinar do restauro [arquitetônico
e urbano] e a aplicação do repertório teórico pertinente à proposição espacial.
A primeira etapa inicia-se por uma visita ao local seguida por aulas, seminários
e pesquisas, configurando todo o escopo teórico, ou seja, o instrumental teórico-crítico do campo disciplinar do restauro [arquitetônico e urbano]. Com isso,
ocorre a convergência das várias posturas adotadas nos tratos dos bens culturais,
que estabelecem distintos percursos para alcançar os objetivos da preservação,
ditados pelas razões de se preservar (culturais, cientifica e éticas), fundamentadas
em pelo menos dois séculos de suas aplicações e amadurecimentos.
As posturas elucidadas resultam na interpretação das vertentes contemporâneas
do campo disciplinar do restauro [arquitetônico e urbano] e conduzem a partidos
arquitetônicos que correspondem a três escolas distintas no território italiano:
Crítica-Conservativa-Criativa ou Posição Central, Pura Conservação ou Conservação
Integral, e Hiper Manutenção ou Repristinação (KÜHL, 2009:81,100)

uma comparação com os ambientes culturais de outros países, como nos casos
francês, inglês e espanhol, é possível verificar que, embora haja diferenças, as
principais discussões remetem-se aos postulados teóricos e críticos italianos.
Também, os argumentos teóricos apresentados na disciplina pautam-se, prevalentemente, na produção teórica e prática italianas devido à sua representatividade
no panorama mundial – pois esses postulados estão presentes nos documentos
internacionais, em vigor, de organizações como o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) – e, ademais, por ter sido o primeiro país a dispor
de uma escola de arquitetura autônoma a consolidar a disciplina de Restauro Arquitetônico no âmbito da graduação.
Para além das contribuições no cenário internacional, ressalta-se que o debate
no país sobre o campo é contínuo, fazendo constantes releituras críticas de suas
bases teórico-metodológicas e revisões historiográficas com repercussão no trato
dos bens culturais.
A estruturação dos debates na Itália contidas nessas três vertentes foi proposta por Gaetano Miarelli Mariani e Giovanni Carbonara, ambos se alinham à vertente Crítica Conservativa Criativa (como denomina Carbonara) ou Posição Central
(como interpreta Miarelli Mariani). Carbonara compreende o restauro como ato
de cultura de um presente histórico, em que há o entendimento claro da noção de
ruptura entre o passado e o presente (distinguibilidade da ação contemporânea,
da matéria original) e, como meio de transformação cuja ação projetual é o instrumento que prefigura e controla essas transformações. E, como atividade rigorosamente científica fundada nos conceitos da filologia, o ato crítico torna-se
ato criativo, ou vice-versa, concedendo possibilidades de modificação, inovação
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e acréscimos, desde que pautados pelo objetivo de conservar e seguindo a met-

(KÜHL, 2009:82-83), aproximando-se da ideia defendida por John Ruskin, de con-

odologia do campo disciplinar do restauro. Nessa linha, a restauração é um ato

servação strictu senso do monumento. Afirmam que o restauro só deve ser admit-

conservativo que, quando necessário, utiliza a criação para atuar com papel artic-

ido se for somente conservação, manutenção da legibilidade e permanência do

ulador dos significados que cada bem possui (SETTE, 2006:189).

texto arquitetônico na função documental (SETTE, 2006:194), sendo contraditório
e incompatível o restauro e a conservação, pois são coisas totalmente distintas,

Nessa vertente há uma releitura para a situação atual do pensamento de Cesare

compreendendo que projeto (ação) não faz parte do processo de conservação,

Brandi e do restauro crítico; tem como premissa o rigor científico, como supracita-

portanto, a conservação consiste em manter o “fabbricato” no estado que o bem

do, baseando-se em pesquisas pormenorizadas, dando atenção aos valores docu-

chegou aos dias atuais, e o projeto, necessita assinalar sua marca no tempo sen-

mentais e formais entendido como imagem figurada e compreende que, a restau-

do totalmente dissonante (distinguibilidade da ação contemporânea), resultando

ração evidencia uma conduta conservativa, do qual não prescinde o congelamento

numa justaposição contextual, segundo a interpretação de Vieira-de-Araújo (VIEI-

do bem. Propõe, quando necessário, o “ato criativo” (a inovação) cujas ações são

RA-DE-ARAÚJO, 2014).

indissociáveis, relacionadas as várias demandas envolvidas nos tratos dos bens
culturais, ou seja, a solução projetual não pode ser tratada de maneira distinta

Paolo Marconi volta seu pensamento à Hiper Manutenção ou Repristinação. En-

entre a conservação e a inovação. Fruto de uma ação conjunta, conservação e in-

tende o restauro como “o tratamento da obra por meio de manutenções ou inte-

ovação devem ser pensadas de maneiras análogas resultando numa continuidade

grações, ordinárias e extraordinárias”. (Kühl, 2009:86). Trabalha através de analo-

contextual, conforme interpretada por Vieira-de-Araújo (VIEIRA-DE-ARAÚJO, 2014).

gia das formas e estruturas, usando as mesmas técnicas e retomando as formas,

Entende que toda e qualquer obra tem uma conformação, e por consequência, a

aproximando-se, de certo modo, do ideário de Viollet-le-Duc e seus postulados do

imagem figurada que se historicizou ao longo de tempo, e deve ser contemporiza-

século XIX.

da com os seus aspectos históricos-documentais (KÜHL, 2009: 82).
Essa vertente considera que o restauro é o restabelecimento do novo, uma reAmadeo Bellini e Marco Dezzi Bardeschi expõem os conceitos, da chamada Pura

posição da obra marcada pela ação do tempo readquirindo a exuberância de um

Conservação ou Conservação Integral; definem restauro como ato de compreensão

novo artefato (SETTE, 2006:196-197). Esse tipo de atitude pode ser uma ameaça,

que abre novas possibilidades ao conhecimento histórico que não pode e não deve

sobretudo aos bens móveis, visto que, pode levar a falsificação do bem cultur-

modificar aleatoriamente o documento histórico. Refere-se que a manutenção da

al, pois não respeita o artefato em sua conformação e nem o considera como o

matéria é essencial, porém é fundamental a eliminação das patologias existentes

documento histórico, isto é, não compreende seus extratos ao longo da história

no edifício. Segundo Varagnoli, “a autenticidade do edifício não consiste na sua per-

e muito menos seus fragmentos, pois recupera as formas e técnicas do passado,

feição estética, mas na sua estratificação de eventos sucessivos da história, alguns

sem revelar a nova intervenção, colocando de forma veemente contraria ao esta-

compreensivos e coerentes, outros fragmentados, mas, não por isso, menos ricos de

do fragmentário do bem, entendendo que o bem somente poderá transmitir seu

informação do nosso passado” (VARAGNOLI. Appunti delle lezioni, 2017).

legado na sua completude (KÜHL, 2009:86-88).

Nesse sentido, entende-se restauro como ato de conservação da matéria original,

Segundo Sette (2006: 198), entre várias articulações dessa vertente, há vários

favorecendo a instância histórica, o qual deve ser preservada de modo absoluto

profissionais que por superficialidade ou preguiça, compreende que o restauro
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é uma operação de “retorno às origens” (postulados do século XIX) conduzida de

fato, devem ser os tratos para os bens culturais, os alunos se dividem em grupos

maneira a não respeitar a estratificação do tempo e raramente confrontada com

para o desenvolvimento do seminário e cada equipe fará análise de cada vertente

o documento histórico e que resulta numa falsificação. Esse tipo de interpretação

e a leitura das cartas patrimoniais (documento-base do ICOMOS), a saber: [Carta

e ação foi uma dinâmica desenvolvida no século XIX, por meio, principalmente

de Veneza (1964), Carta de Washington (1987); Princípios de La Valletta para a Sal-

da figura de Viollet Le Duc, o qual seu contexto e suas aplicações não condiz com

vaguarda e Gestão de Cidades e Conjuntos Urbanos Históricos (2011)];

o momento atual, apreendendo que “a volta ao original”, imaginada, e, por muitas vezes nunca existindo num dado momento, decorre a uma falsa imagem da

A avaliação consiste na compreensão da teoria e suas implicações e desdobra-

história, adulterando o texto arquitetônico.

mentos nas soluções projetuais demonstradas em estudos de caso – projetos nacionais e internacionais - que as equipes consideram pertinentes para explicitar o

Essa postura tem aumentado consideravelmente em vários países, mas com resul-

raciocínio teórico apreendido, estabelecendo interpretações e críticas das postu-

tados danosos, muitas vezes desastrosos. Contudo, para que não haja equívocos,

ras adotadas para ambientes construídos preexistentes.

a transformação, ou seja, a nova intervenção, pressupõe modificação e necessita
se pautar na fundamentação teórica e no rigor metodológico (que o campo exige),
sem os quais, essa prática, pode apropriar-se de respostas projetuais errôneas

A ESCOLHA DO OBJETO DE ESTUDO

(por não respeitar os aspectos documentais, de composição, materiais, memoriais

A disciplina estava configurada como atividade de projeto em edifícios pontuais

e simbólicos), gerando várias imprecisões e ambiguidades desse legado, pois isso

preexistentes pelo centro histórico de Campinas, a saber: o antigo Solar do Barão

acarretará toda uma série de problemas de percepção em relação ao ambiente

de Itapura (PUCC Central), o Joquey Clube de Campinas, o antigo Solar do Barão

construído preexistente.

de Itatiba, atual Palácio dos Azulejos e a antiga fábrica de máquinas agrícolas Lidgerwood Manufacturing Company, antigo Museu da Cidade. A solução projetual

Devemos nos conscientizar de que, quando se trata de restauração de bens cul-

contemplava a relação entre o antigo-novo perante o contexto de cada ambiência.

turais, trabalhamos com várias temporalidades; ou seja, o ato é do tempo presente,
mas se reporta a tempos passados, com vistas ao tempo futuro. O propósito é que

Houve uma mudança na ótica geral, com alteração da área de estudo, de modo

os bens continuem a ser documentos fidedignos para que sejam efetivos elemen-

a permitir uma maior aderência do contexto das intervenções em um conjunto

tos de rememoração e suporte da memória individual e coletiva e portadores de

consolidado e incisivo no desenho da cidade de Campinas.

conhecimento de vários campos do saber. Portanto, o restauro [arquitetônico e
urbano] como disciplina autônoma desempenha um papel fundamental para que

Adota-se a hipótese de que a Arquitetura e Urbanismo desenvolvem sempre um

se tenham instrumentos coerentes para intervir nesses bens, dispondo de me-

papel fundamental para a construção da identidade de um povo. As condições,

canismos norteadores, teórico-críticos e técnico-operacionais, para atuar de modo

das quais a natureza as impõe, as modificações dos lugares, as adaptações à vida

a que os bens culturais sejam, de fato, preservados.

social são condensadas há vários anos, por meio da presença humana nas obras,
monumentos, cidades, edifícios e lugares coletivos. Sendo assim, a sociedade se

Enunciando todo esse entendimento do campo pela disciplina da Faculdade de

reconhece nesses espaços, apesar do percurso da construção dessa identidade

Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas e as várias interpretações de como, de
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própria do ser humano, ser árdua e difícil porque são feitas por meio de perdas e

políticas urbana adotadas resultando num protuberante “nó”, um grande “terrain

reconquistas, de construções e abandonos.

vague” no centro da cidade, sendo um grande obstáculo para o seu desenvolvimento e, contraditoriamente, ao mesmo tempo oferecendo enormes possibili-

Entende-se aqui que os espaços e a cidade são os aparatos culturais desse recon-

dades de transformar Campinas numa metrópole no âmbito mundial.

hecimento. A cidade é o lugar em que a arquitetura revela uma quantidade determinada de trabalho humano materializado, revelando o processo cultural.
O ambiente construído é um lugar que devemos preservar para que possamos
reconhecê-lo como tal e nunca percamos a nossa identidade, para que não cancelem os traços de um passado para entendermos e traçarmos o presente e o
futuro.
O que a cidade necessita de vida e, nesse sentido ela tem um papel preeminente
para construção da identidade. Sendo necessário mantê-la, deve-se entendê-la
como um organismo vivo, pelos seus espaços coletivos, pela sua dinâmica do dia
a dia, pela diversidade funcional, pela vivência entre os cidadãos, pelas estratificações que deixa transparecer e pelas rugosidades que englobam todo o ambiente preexistente.
Nessa perspectiva, a mudança do lugar de estudo para o Complexo Ferroviário
da FEPASA aconteceu pelo entendimento e importância de se trabalhar tanto o
edifício isolado e suas articulações com o ambiente construído preexistente, como
também pela intensa relação do conjunto com a cidade, caracterizado como um
grande organismo vivo e dinâmico.
Complexo Ferroviário e seu entorno – Campinas / SP

A Estação Ferroviária da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, na cidade de

Fonte: Google Earth, 2018 – editado pelos autores.

Campinas, foi um centro de importância de maior relevância e proeminência pela
função e pelo porte, em que situava o seu centro de Administração Técnica (KÜHL,

Pela dimensão e complexidade do Complexo Ferroviário da FEPASA, os alunos são

1998:156). A implementação das linhas férreas resultou numa morfologia urbana

orientados a estudar os edifícios para a proposta de intervenção projetual:

pautada em um sistema de redes, no qual configurava a escolha para sua localização, lugar estratégico que articularia Campinas com o resto do território brasileiro, apropriando-se uma função centralizadora (COSTA, 2010:14). Com o passar do
tempo, todo o complexo (pátio) sofreu várias alterações, tanto no que se refere
às questões da sua conformação física, estrutural e mudança de usos, quanto nas
2440

1.

Edifício da antiga Estação Ferroviária - hoje Estação Cultura, marco urbano
simbólico da cidade, composto pela cobertura da gare e o corpo principal, e
demais volumetrias acrescentadas ao longo do tempo. Atualmente o conjunto
funciona como Centro Cultural e sede de alguns órgãos da Prefeitura, como
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o CONDEPACC – Conselho de Defesa do Patrimônio Artística e Cultural da ci-

situada no espigão geográfico, separando física, social e visualmente os bairros

dade de Campinas.

do entorno. Sendo um espaço de cerca de 350.000 metros quadrados com 1.300
metros de extensão e de 120 a 250 metros de largura, acabou dividindo a cidade

2.

3.

4.

Edifício da antiga Oficina da Mogiana – Maior edificação do complexo, local

em duas partes: uma vinculada ao centro, objeto de preocupação e zelo por todas

onde eram fabricadas as locomotivas da Companhia da Estrada de Ferro Mo-

as gestões, e outra, em que se implantaram as atividades urbanas de cunho nega-

giana.

tivo, gerando uma polarização dentro da própria malha urbana.

Edifício da Rotunda – de formato semicircular, destinado a manobrar os

O Complexo Ferroviário da FEPASA, situado hoje na área central da cidade, possui

vagões. Composto por cobertura e um girador descoberto no piso.

um papel fundamental nos aspectos de mobilidade urbana. A nova Rodoviária

Edifício da antiga Oficina do Sr. Lemos – um apoio a todos os serviços da época.

5.

Edifício do antigo Armazém de Baldeação – lugar das transposições entre trem
devido a diferença de bitola entre os trilhos das diferentes companhias.

6.

Edifícios das Antigas Oficinas de carros e vagões – usada para consertos comuns.

A escolha destas edificações tem como objetivo estimular a integração física entre
as “franjas” do vazio urbano e o tecido existente, de modo a configurar a intervenção arquitetônica como agente atuante na escala da cidade.
Além da desejada requalificação do tecido urbano, os edifícios podem ser agrupados, de modo que os alunos tenham que se apropriar da intervenção proposta do edifício que está ao seu entorno, o que permite estimular a apropriação
entre espaços livres, como fator determinante das proposições, criando-se uma
articulação de praças, belvederes e a possibilidade de diferentes percursos que
resultam em propostas onde a escala do pedestre é enfatizada como aspecto de
requalificação urbana.
Os espaços construídos e livres de uso coletivo devem buscar estimular a conexão
entre os dois lados da cidade, historicamente separados pela malha ferroviária,

2442

Interestadual e o Terminal Regional configuram, no setor oeste, uma possibilidade
de integração dos fluxos da cidade com o Complexo e a Vila Industrial (bairro
histórico). No setor leste, o Terminal Central Cury é o principal terminal de ônibus
urbano do centro da cidade.
Entre estes dois polos, criando maior complexidade ao contexto, existe uma
proposta pelo poder público, a instalação de uma nova estação ferroviária, para
atender – via trilhos – a conexão entre o centro da cidade e o aeroporto de Viracopos, que passa por ampliação, de modo a se tornar o mais importante aeroporto
de cargas da América Latina.
Este novo cenário propicia que os programas propostos para os projetos de intervenção sejam abrangentes e com temáticas que permitem abordar diferentes escalas: impacto local, municipal e até mesmo nacional (no caso de edificações que
componham o suporte ao TAV – Trem Alta velocidade – que se imagina, interligaria
Campinas ao Rio de Janeiro.
Todo este contexto evidencia o caráter fundamental que a ferrovia teve no processo de urbanização de Campinas. A situação atual dos leitos ferroviários desativados e em completo abandono permite despertar nos alunos a percepção de
que, o entendimento das questões urbanas deve gerar projetos arquitetônicos
coerentes, coesos e articulados em estruturadas intervenções na escala do município.
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CONCLUSÕES

diato, buscando diálogos, recompondo a semântica entre aspectos filológicos e

A primeira etapa da disciplina busca e evidencia o fortalecimento de posturas pro-

Estas posturas levam o aluno a superar os limites físicos da arquitetura como ar-

jetuais ligadas ao restauro [arquitetônico e urbano] que, após visita guiada inicial ao local recortado para as intervenções, intensificam a pesquisa a respeito
da importância dos conceitos teóricos no processo cognitivo das preexistências.
Com estes dados do local tratados formal, funcional e historicamente, os estudantes, ao se depararem com as questões pertinentes ao campo disciplinar do
restauro [arquitetônico e urbano], passam a ter uma visão crítica do conteúdo e

contemporâneos.

tefato concreto e faz transparecer a linguagem, valorizada como atributo da arte
e testemunha da história, tornando o espaço potencialmente educador. No final
dos trabalhos mantem-se explicita a importância da preservação do patrimônio
arquitetônico e urbano e a necessidade de seu desdobramento como memória da
história, necessitando de visões multidisciplinares para sua projetação.

incorporam conceitos e abordagens que irão estruturar a proposta arquitetônica.
Normalmente se rompe a visão de restauro atrelada única e exclusivamente ao
fetiche de que restaurar é retornar as formas alegóricas originais, desprezando as
transformações temporais por que passou a sociedade. Restaurar normalmente
aparecia aos alunos como restabelecer o estado inicial, mesmo que a história impedisse tal ato.
Na segunda etapa da disciplina, conhecendo os conceitos vinculados ao restauro
[arquitetônico e urbano] e com o estudo pormenorizado das questões urbanas
pertinentes ao Complexo Ferroviário da FEPASA, traçam-se paralelos entre a situação de Campinas e outras cidades, buscando criar referências e repertório para
os estudantes. A tipologia edilícia, o tamanho do espaço escolhido para a intervenção projetual, a análise crítica e o conhecimento do entorno urbano oferecem
ao aluno parâmetros para escolher novas funções, enquanto demandas dos dois
lados da cidade, buscando sempre reaver o contato entre eles de forma mais generosa e coletiva.
A cada semestre, nota-se uma maior complexidade dos programas e do entendimento simultâneo das diversas escalas do projeto, seja na interface funcional Complexo Ferroviário x Cidade, seja configuração de relações formais entre a
preexistência e a intervenção contemporânea, seja nas relações morfológicas e
funcionais adotadas, na intervenção do projeto arquitetônico com o entorno ime-

2444

2445

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Referências bibliográficas
BONELLI, Renato. Architettura e restauro. Venezia: Neri Pozza Editore, capítulo introdutório, Il restauro come forma di cultura, 1959. pp. 13-29
CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro – teoria, storia, monumenti. Milano: Liguori Editore, 1997.
CARBONARA, Giovanni. Architettura d’oggi e restauro-um confronto antico-nuovo.
Milano: UTET, 2011.
CARBONARA, Giovanni. Restauro Architettonico: prinicpi e metodo. Roma: m.e. architectural book and review, 2012.
COSTA, Mario dalla, Accurti, Lisa. Complementi di restauro architettonico. Torino:
Celid, 2004.
COSTA, Pablo D. S. R. Os espaços ferroviários de Campinas: (Re) Leituras Contemporâneas. 2010.Dissertação (Mestrado em Urbanismo). Pontifícia Universidade
Católica de Campinas – CEATEC, Campinas.
DUARTE, C. R.; RHEINGANTZ, P.A.; AZEVEDO, G.; BRONSTEIN, L. (org). O lugar do
projeto: no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra
Capa Livraria, 2007.
FABRRI, Rita. Conservare l’antico: la formazione nelle discipline del Restauro Architettonico alla Facoltà di Architettura di Ferrara. In. MAIETTI, Federica. Dalla
grammatica del paesaggio alla grammatica del costruito – território e tessuto storico
dell’insediamento urbano di Stellata. QA – Quaderni di Architettura. Firenze: Nardini
Editore, 2004.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

FARAH, Ana Paula. Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do patrimônio edificado - o caso das escolas do Estado de São
Paulo. 2012. Tese (Doutoramento em História e Fundamentos da Arquitetura e do
Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo,
São Paulo.
GIOVANNONI, Gustavo. La figura artistica e profissionale dell’architetto. In. Conferenza teunuta al Circulo di Cultura del Sindacato Toscano Architetti. Il 13 gennaio 1929, VII nell’aula magna della Regia Università di Firenze. Firenze: Felice Le
Monnier, 1929.
Kühl, Beatriz Mugayar. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo.
Reflexões sobre a sua preservação. São Paulo, Ateliê Editorial / FAPESP / Secretaria
da Cultura, 1998.
_____. História e Ética na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos. In.
Revista CPC, São Paulo, v.1, n.1, p. 16-40, nov. 2005/ abr. 2006.
_____. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas Teóricos de Restauro. Cotia, Ateliê- FAPESP, 2008.
_____. A restauração como campo disciplinar autônomo. In. MUSEU HISTÓRICO NACIONAL (BRASIL). Anais do Museu Histórico Nacional. Vol.40, 2008b. pp. 351-373.
_____. O problema da reprodução de obras arquitetônicas. In. Revista CPC, São Paulo,
n. 7, pp. 127-136, nov. 2008/abr. 2009b.
_____. Notas sobre a Carta de Veneza. In. Anais do Museu Paulista, 2010, vol.18, n.2,
pp. 287-320.
_____. Desconstruindo os preconceitos contra a restauração. In. Revista Restauro. n.
0, 2016.

2446

2447

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

_____. Ética na preservação no século XXI. In. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión.
Conservado el pasado proyectando el futuro. Tendencias en la restauración monumental en el siglo XXI. Colección Actas. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016.
p.55-68.
RUFINONI, Manoela Rossinetti. Os estudos de Estética Urbana e a percepção da cidade artefato no alvorecer do século XX. In. Revista CPC, São Paulo, n.14, pp. 6-29,
maio 2012/out. 2012.
_____. Preservação e Restauro Urbano: intervenções em sítios históricos industriais.
São Paulo, Unifesp-Edusp-FAPESP, 2013.
SETTE, Maria Piera. Il Restauro in Architettura: quadro storico. Torino: UTET, 2006.
VARAGNOLI, Claudio. Appunti di teoria e storia del restauro: L’apertura al tema della
città: C.. Sitte, Ch. Buls. Sviluppi nell’area tedesca: il contributo di A. Riegl. Università
degli Studi di Chieti e Pescara. Facoltà di Architettura. Corso Teoria e Storia del
Restauro, 2017.
_____. Appunti di teoria e storia del restauro: Gustavo Giovannoni: vecchia città ed edilizia nuova. Il metodo storiografico; le posizini teoriche sul restauro e le realizzazioni.
Università degli Studi di Chieti e Pescara. Facoltà di Architettura. Corso Teoria e
Storia del Restauro, 2017.
_____. Antichi edifici, nuovi progetti. Realizzazioni e posizioni teoriche dagli anni noventa ad oggi. Atti di Convegno, 2007. In. Appunti di teoria e storia del restauro. Università degli Studi di Chieti e Pescara. Facoltà di Architettura. Corso Teoria e Storia del
Restauro, 2017.
VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália Miranda. Posturas Intervencionistas Contemporâneas e a
Prática Brasileira Institucionalizada. III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura, Cidade e Projeto:
uma construção coletiva, São Paulo, 2014.

2448

2449

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

DA PAISAGEM À ESTÉTICA
DO ESPAÇO TURÍSTICO:
UM ESTUDO EM CENTROS
HISTÓRICOS DO LITORAL
DO ESTADO DO PARANÁ
(BRASIL)
CHEMIN, MARCELO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

RESUMO
O artigo demonstra um processo de interpretação da estética do espaço turístico
urbano baseado em pesquisa realizada no litoral do Estado do Paraná (Brasil). O
estudo foi mediado pelo conceito espaços de paisagens de Cauquelin (2008), o que
exigiu nesta região a seleção de áreas com forte destaque e projeção na publicidade
turística, em virtude da qualidade e simbologia de suas paisagens. Foram então
identificados e selecionados três centros históricos: de Paranaguá (Tombado pelo
IPHAN em 2009), Antonina (Tombado pelo IPHAN em 2011) e Morretes. Delineada
como estudo de caso múltiplo, a investigação detalhou em memoriais textuais e
iconográficos a constituição fisionômica destes três centros históricos, por meio de
trabalho de campo realizado a partir de análise visual, para a qual foram delineadas
duas categorias: (a) atributos físicos e (b) presença social. Os resultados estabelecem
a interpretação e descrição de vinte e dois traços fisionômicos dos centros históricos
estudados. Sugere-se que, para os casos indicados, a estética do espaço turístico
corresponde à expressão de um conjunto de traços fisionômicos, vinculados à
dimensão morfológica e de uso social do espaço urbano, responsável pela projeção
simultânea de identidade (em seus domínios) e distinção visual (em relação ao
entorno).
Palavras-chave: Paisagem; Centros históricos; Espaço turístico; Litoral do Paraná
(Brasil).
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Introdução

urbanização turística, com formas físicas e simbólicas distintas, que exigem meios

A proliferação de espaços turísticos caracteriza um fenômeno recente na reali-

Hayllar, Griffin, Edwards (2011) teorizam áreas funcionais turísticas ou precints, de-

dade urbana. Nas últimas cinco décadas redutos turísticos se naturalizaram no
corpo da cidade contemporânea do mesmo modo que áreas residenciais, comerciais e industriais. A configuração desses setores, com certa especificidade funcional e visual no espaço urbano, implica na necessidade de permanentes avanços
em recursos conceituais e teóricos de interpretação e planejamento da cidade.
Seja para a finalidade cultural ou econômica e estratégica, o entendimento da
cidade para o turismo perpassa por leituras espaciais que incluem a paisagem
e a estética urbana (Busquets & Cortina, 2009; Urry, 2001; Lipovetsky & Serroy,
2015). No meio teórico os estudos turísticos a respeito dos espaços, territórios e
paisagens diversificam enfoques, metodologias e estratégias de investigação conforme a área de conhecimento a que estão vinculados (Pearce, 2003; Prado, 2006;
Edwards, Griffin & Hayllar, 2008; Castrogiovanni, 2007; Bruno & Lemme, 2010; Kádar, 2013).
Boullón (1985 e 1990) teorizou o espaço turístico e esboçou diretrizes para o seu
planejamento. No que se refere à cidade, conceituou como “áreas gravitacionais”
as parcelas de maior atratividade visual e vínculo com a funcionalidade do turismo.
Predominou em sua análise uma interpretação reticular e atomizada, derivada do
papel imperativo dos atrativos na planta urbana.
Lozato-Giotard (1990) constituiu uma abrangente tipologia a partir da combinação
de dois critérios geográficos: (a) presença espacial, que considera a intensidade
dos fluxos de frequentação e a divisão do espaço em relação a outras formas de
ocupação coexistentes, e, (b) formas espaciais, que expressa distribuição espa-

de gestão próprios, para atender interesses não mais exclusivos de residentes.

scritas como áreas geograficamente diferenciadas da cidade, caracterizadas por
padrões particulares de design arquitetônico e disposição física de atrações (Griffin & Hayllar, 2006), e também pela aglomeração de ocorrências de uso territorial,
experiências e atividades relacionadas ao turismo (Hayllar & Griffin, 2005), com
fronteiras relativamente aparentes.
Este texto se insere nesse contexto temático, todavia, está particularmente dirigido à apreensão estética dessas configurações. O artigo[1] comunica resultados finais de uma pesquisa (Chemin, 2011) mais ampla que problematizou a ocorrência
de uma espécie de código visual que habitualmente sustenta a ‘condição fotogênica’ e emblemática dos espaços turísticos urbanos. Nesse sentido, o processo de
análise, sobretudo a etapa interpretativa final – aqui priorizada -, objetivou determinar traços fisionômicos que conferem identidade visual a três espaços turísticos urbanos do litoral do Estado do Paraná (Brasil): os centros históricos de Paranaguá, Antonina e Morretes.
O litoral paranaense é uma tradicional região turística do sul brasileiro, composta
por sete municípios e uma população aproximada de 286 mil habitantes (IBGE,
2015). Este território recebe em temporadas de verão cerca de 1 milhão de turistas e é reconhecido pelo considerável acervo de patrimônio cultural e natural,
expresso por um mosaico de unidades de conservação e dezenas de bens culturais tombados por órgãos do patrimônio histórico, dentre os quais dois centros
históricos (Paranaguá, Antonina) tombados pelo IPHAN (Pereira, 2012; Fogassa,
2007; Lyra, Parchen & La Pastina Filho, 2006).

cial das instalações turísticas. Nogué (1989 e 1992) indicou que as paisagens de
espaços turísticos são estandarizadas, destinam-se a agradar visualmente os turistas e para isso mesclam artifícios que promovem inautenticidade e expressões
de pastiche e do kitsch. Clavé (1998 e 2009) revela a naturalização do fenômeno de
2452

Versão em português e adaptada (somente Centros Históricos) de texto publicado
na Revista “Estudios y Perspectivas en Turismo (ISSN 1851-1732), Volumen 26, nº 2
(Abril) - Año 2017”.
[1]
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Sem negar a frequente abordagem que identifica espaços turísticos como re-

operacionalizou o conceito espaços de paisagens (Cauquelin, 2008) na interpre-

sultado da distribuição atomizada de atrativos, a pesquisa estabeleceu um de-

tação da cidade, como estratégia para seleção de áreas e posterior ‘leitura’ da

lineamento alternativo, mediante orientação teórico-conceitual e metodológica

paisagem e apreensão da dimensão visual dos espaços turísticos urbanos.

que conferiu primazia à paisagem. Para tanto, em primeiro momento abordou
espaços turísticos urbanos dessa região como espaços de paisagens – conceito que

Aplicado como conceito em investigações de natureza turística (Chemin, 2011;

integra construto teórico de Cauquelin (2008) em estudo sobre paisagem no cam-

2013), espaços de paisagens representam recortes espaciais da cidade que proje-

po da história da arte.

tam paisagens de distinto valor social e simbólico para práticas do turismo. Correspondem a redutos urbanos promovidos e recomendados para experiências

Para cumprir o objetivo de determinar teoricamente traços fisionômicos recor-

estéticas de fruição visual.

reu-se à técnica de análise visual, fundamentada em Cullen (1971), Del Rio (1990)
e Kohlsdorf (1996) e circunscrita à leitura morfológica e de uso social das áreas

Abordar a cidade por meio do conceito espaços de paisagens distingue-se da di-

prioritárias. Como resultados foram nomeados e descritos traços fisionômicos.

fundida demarcação de espaços turísticos a partir da tradição de inventariação

No conjunto defende-se que estes traços expressam uma estética particular dos

de oferta turística, reprodutora de uma lógica espacial atomizada, fixada na figura

espaços turísticos examinados. O potencial de replicação em outras áreas requer

do atrativo (Boullón, 1985 e 1990; Lozato-Giotard, 1990), como ente autônomo da

estudos adicionais. Entende-se também que os resultados apresentados propici-

paisagem e portador de significados fechados em si mesmos.

am novos elementos conceituais e mesmo teóricos para compreensão de espaços
turísticos, das paisagens e do modo como se inserem e interagem no contexto

Isto porque a inventariação enfraquece as relações contextuais da paisagem, nos

urbano.

termos de Cullen (1971) e Relph (1987), pois se prende a objetos isolados, de-

Metodologia

2009; Jeudy, 2005). Contudo, é justamente a tradição de inventariação e sua lógica

Embora a proposta de investigação tenha definido por orientação teórica e conceitual alternativa, mediante conceito de Cauquelin (2008), o delineamento metodológico manteve características e procedimentos comuns aos estudos clássicos
da paisagem (Bombin, 1987; Relph, 1987; Pires, 2011; Jordana, 1992; Smith, 1992),
como por exemplo, sistematização conceitual de apoio, trabalhos de campo a par-

marcados com um rigor que anula a complexidade urbana (Yázigi, 2002, 2003,
fragmentária que vêm educando a sensibilidade e o saber de profissionais na academia e em órgãos de gestão. O predomínio de interpretações balizadas nesta
perspectiva acarreta em diagnósticos com contextos vazios de paisagem, insuficientes para a compreensão tanto da identidade visual como do perfil fisionômico
do espaço turístico.

tir de observação, registros fotográficos e escritos.

A pesquisa adotou a abordagem qualitativa. Em relação aos objetivos foi definida

Como ponto de partida considerou-se que a análise da paisagem permite com-

um estudo de caso múltiplo (Yin, 2010; Gerhardt & Silveira, 2009). O litoral do

preender a fisionomia do espaço turístico (Hayllar, Griffin & Edwards, 2011; Krolikowski & Brow, 2011; Clavé, 1998 e 2009) e este caminho viabiliza uma interpretação de ordem estética (Kohlsdorf, 1996). Em primeiro momento a investigação
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como descritiva e exploratória e, em termos de procedimentos, constituiu-se em
Paraná foi escolhido como área para realização do estudo. Nesta região costeira foram identificadas e delimitadas cinco áreas urbanas que correspondem aos
principais espaços de paisagens (Chemin, 2011; 2013), todavia esta comunicação se
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Figura 1 - Diagrama-síntese das etapas e procedimentos metodológicos.

Figura 1 - Localização e delimitação das áreas estudadas.

Fonte: Elaboração própria (2015).

A observação direta, estruturada ou sistemática, figurou como técnica de apoio
(Yin, 2010; Triviños, 2006; May, 2004). Duas categorias teóricas (Quadro 1), constituídas ao longo do estudo, a fundamentaram. Ambas contam com categorias

Fonte: Elaboração própria a partir de imagens Google Earth.
Com os espaços de paisagens delimitados, a interpretação da estética do espaço
turístico urbano requereu outras duas etapas, que consistem na Leitura Morfológica e na Análise e Interpretação (Figura 2). A análise visual, referenciada em
Del Rio (1990), Kohlsdorf (1996) e Cullen (1971), foi a principal técnica empregada
na Etapa de Leitura Morfológica e de Uso Social dos espaços de paisagens.

empíricas que orientaram a coleta de dados nos trabalhos de campo:
a) Atributos físicos: interpreta a dimensão morfológica da paisagem. Permite examinar os elementos formadores e as características visuais consideradas mais
estáveis. Possibilita ainda o registro de elementos físicos que definem a estrutura
e interferem no contexto e na própria forma e constituição material da cidade.
Inspira-se em Conteúdo (CULLEN, 1971) e, principalmente, nos estudos de Michael
Trieb e Alexander Schmidt, relatados em Kohlsdorf (1996), para caracterização do
espaço urbano como composição plástica, cuja expressão visual pode ser captada
na paisagem.
b) Presença social: se detém aos traços fisionômicos do uso social do espaço. Examina usos e atividades sociais, tipologias e formas de ocupações coexistentes.
Também observa os agrupamentos e práticas sociais em interação com elementos de infraestrutura e equipamentos que estimulam fluxos, frequentação, entre
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outras atividades específicas. Considera o caráter dinâmico do conjunto de usos

sionômicos, projetados pela dimensão morfológica e de uso social do espaço ur-

sociais e, em não sendo estacionário, interpreta as linhas mais estáveis da ex-

bano (Figura 3).

pressão visual dos usos, práticas e atividades sociais estabelecidos nos espaços de

Figura 3: Relação entre traços fisionômicos e a estética do espaço turístico
urbano.

paisagens. Inspira-se na categoria Presencia espacial del turismo de Lozato-Giotard
(1990), cunhada para observação da intensidade de fluxos de frequentação social
de turistas e identificação da divisão do espaço em distintas formas de ocupação,
e na categoria Lugar, de Cullen (1971), que aborda a ocupação e a finalidade social
do espaço exterior: encontro, descanso, trabalho, arte e cultura, comércio. Contempla também elementos conceituais presentes em Relph (1987).
Atributos físicos

Presença social

Referencial/ Fonte x Categorias empíricas

Referencial/ Fonte x Categorias empíricas

• Kohlsdorf (1996): sítio físico; planta baixa; planos
verticais; edificações; elementos complementares;
estrutura interna do espaço.
• Cullen (1971): pormenores; contraste; restrições;
sistema de iluminação pública; publicidade;
lettering, pavimento; vistas, metáfora.

• Cullen (1971): apropriações do espaço (estáticas,
movimento); privilégio; viscosidade; recinto;
sobreposição de usos, caminhos.
• Relph (1987): rua principal, centros comerciais,
calçadão.

A Etapa de Análise e Interpretação se deteve à consolidação dos resultados da
constituição fisionômica, organizados em memoriais (textual/iconográfico), individualizados, das áreas investigadas. Na sequência, a determinação de traços fisionômicos dos espaços de paisagens se baseou no conjunto de dados obtidos com
a análise visual, mediante exame dos memoriais e atenção às características morfológicas e de uso social dos centros históricos, à luz do referencial teórico-metodológico da pesquisa.

A estética do espaço turístico urbano

Fonte: Elaboração própria (2018).
Interpretados os traços fisionômicos, a seguir são apresentados com suas no-

Os resultados alcançados permitiram ao final da pesquisa interpretar uma estéti-

meações e descrições, sistematizados no Quadro 2. As descrições contemplam

ca particular dos espaços turísticos investigados, associada à paisagem, e, que

o conceito de cada um e exemplificações gerais. No total os centros históricos de

de maneira mais precisa, corresponde à expressão de um conjunto de traços fi-

Paranaguá, Antonina e Morretes possibilitaram a designação de vinte e dois traços
fisionômicos (Quadro 2).
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Quadro 2: Traços fisionômicos dos centros históricos

(6)
Traço
fisionômico
(1)
Panoramas
excêntricos
(2)
Cordões

(3)
Integração da
água

(4)
Multiplicidade
de contrastes

(5)
Palco-plateia

2460

Descrição
Correspondem aos panoramas incomuns, extraordinários, com alto grau de originalidade que na
composição da paisagem “invadem” o contexto urbano ordinário, seja na configuração ou no uso
social. Depende de contato visual com a excentricidade, tal como o que proporciona a intervisibilidade
entre canais de circulação da cidade e cursos ou espelhos d’água (rio, mar) ou uma dinâmica de uso
menos frequente como a ferrovia e sua infraestrutura (vagões, locomotivas, estações, arquitetura,
trilhos, sinalização específica).
São eixos de circulação intensa, reconhecidos e recomendados para fruição visual e encontro social,
decorrentes da sucessão e interconexão de espaços públicos e abertos, de livre acesso e circulação
pública, sob a influência de elementos simbólicos e distintos da paisagem (mar, casario, monumentos,
torres). Em seus domínios encontram-se serviços, mobiliário para estar social e equipamentos.
Decorre da participação de cursos, espelhos e superfícies d’água na paisagem. A presença da água
estabelece limites imperativos para o espaço urbano, interfere na forma, trama de ruas, localização
de equipamentos e serviços e nas formas de uso social do espaço. Em orlas a integração da água
constitui um agente estrutural, e o mesmo pode ocorrer para centros históricos, vinculados por origem
a disponibilidade deste recurso. Além da questão morfológica, deve ser observada sua relação com
práticas, atividades e usos, pois se apresentam na paisagem como lócus de experiências sociais,
mediante funcionalidades diversas (transporte, passeio de barco, banho, pesca) e exposição
monumental (contemplação).
Representam situações visuais de contrastes interpretados seja nos aspectos morfológicos como no
de uso social. Aspectos morfológicos: na mescla de ruas com pavimentação poliédrica e asfáltica em
centros históricos, no casario, quando tomados por parabólicas, câmeras de segurança, aparelhos
de ar condicionado e lettering cibernético. Nas orlas é registrado na relação visual entre pequenas
casas ladeadas por edifícios. Uso social: cruzamento entre ladeiras esvaziadas e canais de circulação
de intenso movimento social, nos corpos seminus nas praias, frente às vestimentas convencionais
presentes nas ruas e passeios adjacentes. Também na circulação de bicicletas, patins, skates,
transeuntes junto do trânsito automotivo, como também na dinâmica errática do comércio ambulante,
frente aos estabelecimentos comerciais tradicionais e de maior porte.
Corresponde a determinados ambientes que reproduzem analogamente a disposição contígua
de palco e recinto para plateia. Na cidade, configuram palcos aqueles locais que comportam
acontecimentos, espetáculos entre outras situações, alvo e objeto do olhar cotidiano - plateia. O
arranjo físico é insuficiente na sustentação e expressão desse traço fisionômico. Sua nitidez depende
do uso, das práticas e hábitos sociais estabelecidos nesses locais da cidade. Adicionalmente, frente
à complexidade da cidade e das dinâmicas de uso social, admite-se simultaneidade na figuração de
palco e plateia. Nas orlas este traço está presente de maneira mais evidente na relação estabelecida
entre calçadão e praia. Os bancos, o passeio, gramado ou mesmo os acessos à areia servem de
apoio para o público, que contempla acontecimentos espontâneos na praia. Em outra escala, esse
traço pode ser interpretado na praia (palco) a partir do trabalho dos pescadores, com os barcos, no
tecer de redes, entre outros aspectos, alvos da fruição visual de turistas (plateia). Um trapiche, cais,
coreto ou um largo também podem se apresentar como palcos para acontecimentos circundantes
(platéia) e assim registrar este traço na paisagem.

(7)
Territórios de
“natureza”

(8)
Rede de
vazios
públicos

(9)
Exposição
simbólica

(10)
Evidências do
meio físico
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Decorre da disponibilidade de equipamentos urbanos específicos para uso contemplativo, situados
em pontos considerados estratégicos para contato com panoramas distintos. Às vezes esses
equipamentos são bem definidos mediante aporte de placas informativas, como nos mirantes. Em
outros casos, surgem a partir da adaptação ou por força espontânea das práticas sociais que elegem
informalmente equipamentos e locais para a finalidade de contemplação. Nesse caso adicionam outra
função ao local ou equipamento, que excede a função primária e original. Morros, outeiros, trapiches
e torres favorecem a expressão desse traço fisionômico, também conferido via profusão de sacadas,
varandas e terraços de edificações diante de paisagem ou recurso notáveis.
Representam ambientes da cidade especificamente utilizados para implantação e cultivo de
vegetação, entre outros elementos naturais, sendo mais comuns nos seguintes equipamentos
urbanos: praças, largos, recantos, jardins. Englobam também áreas de vegetação remanescente
entre outros ambientes, sob domínio de dinâmicas naturais. No caso dos equipamentos urbanos,
destinados para estar e acolhimento social os territórios de “natureza” priorizam a função paisagística.
Há casos em que amenizam a aridez urbana. Nas orlas, constituídas em parte por jardins, esse traço
suaviza a transição entre o espaço urbano e o espaço natural.
Exprime a configuração, trama e superfície de espaços públicos vazios. Mostram-se imperativos
à forma da cidade seja para o desenho e interconexão dos espaços públicos, como para o
aproveitamento da cidade como objeto do olhar, uma vez que a fruição da paisagem depende de
acesso e livre circulação em espaços públicos e vazios. É determinante para a articulação entre os
espaços públicos e a exposição visual da arquitetura, das unidades morfológicas, dos equipamentos
urbanos e culturais e formas de apropriação social do espaço. Permite a irrigação social da cidade
e a circulação cotidiana, para acesso ao comércio, serviços, áreas de lazer, instituições, atrativos
turísticos e espaços destinados a paradas, estar e acolhimento social. Envolve a relação morfológica
entre canais de circulação, praças, largos, recantos, jardins, faixa de areia, passeios, calçadões,
gramados, ciclovias, ladeiras, escadarias, canteiros, outros.
Deriva do acervo, disponibilidade de acesso e projeção de bens com acentuada carga simbólica
na paisagem. Alguns desses bens (torres, elementos sacros, mar) acompanham ontologicamente
a reprodução e difusão artística da paisagem, muitos dos quais convencionados como atrativos
turísticos. A exposição simbólica projeta-se a partir de monumentos, arquitetura, aspectos urbanísticos,
equipamentos culturais e institucionais. Também esta retratada por esculturas, estátuas, marcos,
bustos, grutas ou em elementos naturais, como mar, rios, morros, matas, entre outros elementos
comuns aos centros históricos e orlas. Centros históricos costumam ser portadores de uma profusão
de bens patrimoniais. As igrejas e suas torres, monumentos presentes em praças, largos e recantos,
como também a arquitetura do casario, adornos, ruas e passeios revestidos de pedras. Já nas orlas
esse traço advém da intervisiblidade com morros, ilhas, monumentos e principalmente o mar.
Decorrem da interação entre componentes do meio físico e o tecido urbano. Mostraram-se imperativas
à forma e à trama urbana dos centros históricos e orlas, além de serem influentes sobre as formas
de apropriação social do espaço. Mostraram-se proeminentes na paisagem através de dois tipos de
ocorrências. Ocorrências diretas quando um ou mais componentes do meio físico (planície, morros,
cursos ou superfícies d’água, topografia do sítio) modelam e agem categoricamente no tecido urbano
e interferem na dinâmica social – o meio físico se impõe sobre a forma da cidade e constitui limites
para a urbanização. As indiretas decorrem da participação visual dos componentes do meio físico
mediante quadros de intervisibilidade (Serra do mar).
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Expresso em porções do espaço urbano que se mostram profícuas em atração e acomodação de
fluxos sociais, como também, os canais de circulação que se tornam preferidos pelo trânsito social.
Representa os locais da cidade que são nitidamente objetos de predileção da permanência e trânsito
social, sob influência de paisagens singulares. Podem ser interpretados em diferentes unidades
morfológicas, desde que se mostrem estimulantes à manutenção e coexistência de múltiplas
atividades e usos sociais, a exemplo do que retrata a paisagem de praças, mirantes, largos, trapiches,
calçadões, outros. Sua principal marca não é necessariamente de ordem configurativa e física, mas
sim a “tinta” social impregnada a determinadas parcelas da cidade.
São expressos na paisagem através de vias que concentram estabelecimentos comerciais, instituições
bancárias, de saúde, político-administrativas e equipamentos culturais. O que demarca e sustenta a
interpretação de corredores é o fato de que estas vias extrapolam a função básica de circulação e
conexão com outras parcelas da cidade. A caracterização desse traço fisionômico se restringe às
unidades morfológicas do tipo rua, avenida e calçadão. Despontam na paisagem do cotidiano devido
ao uso social intenso como eixos prioritários de acesso a outras parcelas da cidade e também, em
igual importância, àquilo que ele próprio oferece a partir dos usos instalados nas edificações que lhe
constituem (serviços, comércio, instituições, equipamentos culturais).
Replica a mesma lógica contida em corredores, no entanto, os corredores turísticos são interpretados
em razão do perfil turístico dos equipamentos urbanos, culturais e, principalmente, do comércio e
serviços. Outra diferença é que em razão da demanda turística, os próprios elementos que constituem
a via, sobretudo a arquitetura, passam por alterações com vistas ganhar destaque na paisagem
mediante uma linguagem plástica e de estilo pretensamente sintonizada ao apelo turístico.
Correspondem a pequenas porções do espaço urbano, áreas extensas ou equipamentos urbanos,
onde é possível constatar uma preparação inconfundível do ambiente para estar, permanência e
acolhida social. Alteram profundamente os sentidos de dinâmica de uso social e apropriação do espaço
urbano. Ao dividir terreno e compor a trama urbana, os ambientes de acolhida representam para os
usos, práticas e hábitos sociais oportunidades de contenção e moderação de ritmo. A organização
desses ambientes retrata minúcia e integração entre paisagismo e a disposição de equipamentos,
passeios, mobiliários, monumentos, entre outros acessórios urbanos, além da contribuição panorâmica
do entorno. Na gradação de formatos aparecem na paisagem da cidade como praças, largos ou
como àqueles passeios estendidos, equipados com bancos, floreiras, telefones públicos e lixeiras. Ou
ainda, pode derivar da simples atitude de se lançar mesas, cadeiras e guarda-sol sobre a calçada,
estendendo a dinâmica de uma lanchonete ou bar para o espaço público, à vista e uso dos passantes.
Exprime a diversidade de atividades de lazer, recreativas e de descanso praticadas em determinadas
parcelas ou equipamentos urbanos que integram centros históricos e orlas. O efeito na paisagem
engloba os recursos e equipamentos que dão suporte, pois em geral são práticas realizadas em
ambientes cuja configuração traz recursos e infraestrutura decisivos para tal finalidade, a exemplo
de ciclovias. Há casos, no entanto, em que a ocupação lúdica se estabelece espontaneamente, em
razão de local oportuno, condizente ou adequado para acolhimento de hábitos descompromissados,
tal como a margem gramada de um rio.
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Corresponde a uma relação visual entre o espaço público e o fácil acesso visual do íntimo residencial
e do interior de estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais. Contribuem para a expressão
desse traço: contiguidade e variedade de fachadas junto do passeio; comércio ao nível da rua; jogo
compositivo e o material empregado nas aberturas (portas, janelas). O principal fator para evocar este
traço, no entanto, é a baixa ocorrência de superfícies opacas (muros, paredes) em paredes laterais dos
espaços públicos. Nos centros históricos, as fachadas junto do passeio e as janelas baixas permitem
a interação do olhar com o íntimo das residências. Da mesma forma, a instalação predominante de
lojas, comércios e escritórios no térreo das edificações igualmente favorece a observação da dinâmica
interior do estabelecimento. Nas orlas casas e apartamentos em geral possuem jardins, sacadas e
varandas interpostas à vista pública.
Indica o modo versátil e descontraído de apropriação social do espaço. A projeção na paisagem decorre
das práticas sociais, infraestrutura específica e estruturas flexíveis. Errante e versátil é comum que
uso descontraído do espaço público derive de iniciativas temporárias e pontuais, do poder público ou
por iniciativa de particulares, que se apropriam provisoriamente do espaço sem qualquer rigor formal:
as feiras; aleatoriedade de ambulantes misturados ao fluxo de pessoas; exposições e comércio de
produtos artesanais; conjuntos de mesas e cadeiras em frente a comércio; apresentações artísticas
independentes, em praças, largos e orlas; tendas, palcos.
Deriva da combinação de fatores atrelados a arquitetura, trama e perfil dos canais de circulação,
equipamentos culturais e urbanos, tipologia comercial, formas de apropriação do espaço, cuja
configuração lança e representa códigos e sinais suficientes para a projeção de um tema protagonista
na paisagem. As atividades, usos e práticas sociais mantêm acompanham a atmosfera temática, que
requer relação harmoniosa e coesa entre os elementos d o espaço urbano. O emprego, manutenção
e realce de códigos, estruturas e componentes com efeitos visuais articulados por um tema é a tônica
de atmosfera temática. Os diferentes aspectos da paisagem se complementam e retratam sentido de
continuidade. Em centros históricos a atmosfera temática é histórico-patrimonial. Os fundamentos do
núcleo urbano original sustentam a expressão desse traço, desde a trama irregular das ruas de pedras
até as luminárias presas às fachadas. Em Orlas é a configuração balneária que sustenta a projeção
de atmosfera temática. A complementaridade na relação entre o espaço urbano e a praia é evidente
tanto nos aspectos configurativos como de uso social. No conjunto têm-se uma organização eivada
de códigos sociais diretamente associados ao balneário como símbolo de lazer, encontro social e
veneração da praia e do mar.
Corresponde ao conjunto de características formais e de tendência estilística. Acompanha
fundamentos urbanos e arquitetônicos remanescentes. A variedade de estilos está presente
nos equipamentos de iluminação pública, em elementos de sinalização e propaganda, no
revestimento de pisos e vias públicas, na trama urbana. Todavia, é no acervo de fachadas que
este traço tonifica sua expressão. Sua projeção se sustenta na plasticidade das fachadas, filiadas
e ou inspiradas em diferentes partidos arquitetônicos. São diferentes os níveis de complexidade e
sofisticação formal, atrelado ao desenho de portas e janelas, presença de adornos, pormenores,
elementos decorativos, entre outros.
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(22)

É a expressão da salvaguarda e uso da fachada como objeto estético, sintonizado à atmosfera
temática onde se insere. Embora indesejável, é comum encontrar em centros históricos inúmeras
edificações substancialmente alteradas por reformas, adaptações, entre outras modificações, com
a deliberada manutenção da fachada histórica, seja na integralidade ou tão somente em aspectos
cuidadosamente selecionados e conservados porque são determinantes para a feição históricopatrimonial. De outro modo, edificações contemporâneas que surgem em centros históricos
emulam em suas fachadas características próprias da arquitetura antiga. É notadamente visível,
mesmo nas alterações mais severas, que atingem a volumetria, a planta, materiais construtivos,
em suma, a totalidade do ambiente interior da edificação. Costuma acompanhar e ser mais
intenso em imóveis comerciais, já que, como prática deliberada, replica estratégias de integração
ao contexto ou reforço da imagem patrimonial, como apelo comercial.
É um recurso comum nos centros históricos, resultado do emprego orquestrado de cores em
fachadas, principalmente de feição histórica, com vistas à projeção de cada unidade frente ao
conjunto ao mesmo tempo em que tonifica o próprio acervo na paisagem. Encontrado tanto
em parcelas onde há concentração intensa de edificações históricas, como nos locais onde há
exposição isolada de edifícios históricos. É projetado pelo uso programado e combinado de cores,
no mais das vezes vibrantes, em apliques de tons e semitons sobre a textura das fachadas, com
realce de adornos, entre outros componentes.
Traduzem práticas de urbanizar e construir autônomas em relação ao contexto. Representam
intervenções que subtraem propriedades fundamentais à atmosfera temática históricopatrimonial em centros históricos. Independente do alcance compreensivo dessa atmosfera, de
sua interpretação, uso por atores do cotidiano e de mecanismos de salvaguarda do conjunto
patrimonial, há inúmeras intervenções no tecido urbano que comprometem a vitalidade da
paisagem histórica, tais como: (i) inserção de estratégias construtivas e estilos contemporâneos
dissonantes, e, fora do gabarito; (ii) sobrevalorização do aspecto funcional do espaço urbano; (iii)
fracionamento de uma mesma fachada em pontos comerciais distintos, com tratamento estético
e de conservação igualmente distintos; (iv) adaptações e reformas sem rigor formal e atenção
ao componente patrimonial; (v) profusão da publicidade e dos sistemas de iluminação pública.
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atrativos. O conhecimento sobre características fisionômicas e o tom emblemático dos espaços turísticos não têm avançado no sentido descritivo e de especificação desta estética.
O delineamento apresentado nesta pesquisa propiciou um processo de investigação de espaços turísticos por meio da paisagem. A operacionalização do conceito espaços de paisagens de Cauquelin (2008) conduziu a uma abordagem fisionômica, que deu vigor às características e aos contextos da paisagem. A análise
visual reforçou e complementou este processo. As categorias Atributos físicos e
Presença espacial viabilizaram a apreensão da dimensão visual e do cotidiano da
cidade.
No conjunto dos resultados apresentados, tanto os traços fisionômicos, como a
articulação entre eles, na expressão de uma estética do espaço turístico urbano,
ampliam as possibilidades de conhecimento das especificidades do espaço turístico e das peculiaridades de suas paisagens. A continuidade desta pesquisa podese subdividir em três frentes mais claras:
1.

Teorização da paisagem: para explorar o contexto histórico e as relações
empíricas de espaços de alto valor simbólico, intensamente utilizados no universo do turismo.

Embora não se tenha realizado estudo comparativo com outras porções urbanas, cabe registrar que os traços fisionômicos interpretados não indicam ou rep-

2.

Aprofundamento geográfico: para avançar em estudos sobre os espaços

resentam qualquer nível de tipicidade ou exclusividade aos espaços turísticos. As

turísticos e as paisagens que projetam, mediante níveis de confirmação e ou

configurações e as dinâmicas de uso social que os sustentam são passíveis de

refutação dos traços fisionômicos levantados. Pode-se ainda explorar outras

registro em diversos ambientes da realidade urbana, todavia, deve-se considerar

tipologias de espaços turísticos e assim incrementar o repertório e a quali-

o pressuposto de que em graus menores de incidência e concentração do que em

dade substancial dos traços fisionômicos.

espaços turísticos.

Considerações finais
Na teorização do espaço turístico predominam estudos que concentram atenção
ora em aspectos funcionais, ora na presença, perfil e distribuição atomizada dos
2464

3.

Nível de investigação: calibrar outras investigações por meio da incorporação
de outras ferramentas, conceitos, categorias e escala de análise.

Este estudo ainda pode subsidiar a esfera prescritiva e técnica, na medida em que
disponibiliza resultados de pesquisa potencialmente úteis para políticas e inter2465
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CULLEN, G. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70, 1971.

e patrimônio cultural. Isto porque do mesmo modo que qualquer outro setor da
cidade, os espaços turísticos requerem gestão permanente e qualificada, pois são

DEL RIO, V. Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. São

suscetíveis a variações de prestígio e, por extensão, à decadência ou colapso.

Paulo:Pini, 1990.
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RESUMO
A significância cultural é um instrumento de conservação patrimonial reconhecido
pela UNESCO como critério a ser atendido por bens que pretendem ser inscritos na
Lista do Patrimônio Mundial. É conceituada, pioneiramente, na 1ª edição da Carta
de Burra (1979) e deve ser compreendida a partir de valores socialmente atribuídos
ao patrimônio. Estes valores devem ser julgados e validados junto aos atores sociais,
e traduzidos no documento da Declaração de Significância. Os valores e significados
são cambiáveis no tempo e de acordo com o contexto social, cultural e histórico de
cada bem, sendo necessária uma revisão periódica da significância. Na UNESCO,
conhecida como Valor Universal Excepcional (VUE), a significância está relacionada
a outros conceitos do campo da conservação, como autenticidade e integridade.
Todavia, a significância pouco floresceu como instrumento de conservação, junto
aos órgãos e instituições de salvaguarda do patrimônio. Em contrapartida, o campo
da conservação tem demandado, cada vez mais, novas estratégias e instrumentos
de preservação patrimonial. Dessa forma, este artigo busca apresentar reflexões a
respeito do estado da arte da significância cultural, pontuando dois desafios que
precisam ser superados pelo instrumento, na perspectiva de uma maior efetividade
de sua aplicabilidade.
Palavras-chave: significância cultural; valor universal excepcional; conservação;
desafios contemporâneos.
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Desafios Contemporâneos da Significância Cultural
Introdução
A significância cultural é um instrumento de conservação patrimonial, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como um dos critérios considerados no processo de inscrição de um bem na
Lista do Patrimônio Mundial. A primeira menção à expressão “significado cultural”
ocorre na publicação da Carta de Veneza (1964), na definição conceitual de Monumento Histórico:
“[...] compreende a edificação isolada, bem como o sítio urbano ou rural
que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução
significativa ou de um acréscimo histórico. Entende-se não só às grandes
criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o
tempo, significação cultural” (CARTA DE VENEZA, 1964, p.02).
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Em outras palavras, a significância cultural, na Carta de Burra, é entendida a partir
dos valores atribuídos ao patrimônio, considerando seus condicionantes locais,
atores e grupos sociais envolvidos e sua importância histórica. A Unesco adota a
expressão Valor Universal Excepcional (VUE) para se referir à significância. Segundo o Operational Guidelines for the implementarion of the World Heritage Convention
(2012), o VUE está definido:
Valor Universal Excepcional quer dizer significância cultural e/ou
natural, que é tão excepcional que transcede as fronteiras nacionais e,
é de importância comum para as gerações presentes e futuras de toda
a humanidade. Como tal, a proteção permanente desse patrimônio é
da maior importância para a comunidade internacional como um todo
(UNESCO, 2012, p.14, Art.49).
Além dos valores, a significância cultural é constantemente compreendida relacionada a outros conceitos do campo da conservação, como autenticidade e integridade. Segundo o Operational Guideliness for the implementation of the World
Heritage Convention (Unesco, 2012), a Integridade está definida como a medida

A significância foi, então, oficialmente conceituada na 1ª edição da Carta do Ico-

de “plenitude e inteireza” do patrimônio e seus atributos. Autenticidade, por sua

mos Austrália para a conservação de sítios com significado cultural, a Carta de

vez, é entendida a partir do ideal de “veracidade do patrimônio”, de possuir um

Burra (1979). Está definido, no Artigo 1º: “O termo significação cultural designará

caráter genuíno, verdadeiro. As análises de autenticidade e integridade são exigi-

valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações passadas,

das pela UNESCO, no processo de compreensão da significância cultural, ou seja,

atual ou futuras” (CARTA DE BURRA, 1979, p.01). A Carta de Burra foi revisada nos

na redação da Declaração de Valor Universal Excepcional. De acordo com o Artigo

anos de 1981, 1988, 1999 e 2013, totalizando cinco edições. Há poucas diferenças

155 do Guia Operacional (UNESCO, 2012) a Declaração de Valor Universal Excep-

entre as três primeiras edições, especialmente no tocante à conceituação do sig-

cional deve ser composta por: (a) Breve síntese do bem; (b) Justificativa do critério

nificado cultural. Contudo, na 4ª edição da Carta de Burra (1999), o conceito de

no qual se insere; (c) Declaração de Integridade ; (d) Declaração de Autenticidade.

significado cultural passa a abranger novas compreensões, quando no Artigo 1.2
está definido:
O significado cultural está incorporado no próprio sítio, na sua fábrica,
na sua envolvente, na sua utilização, nas suas associações, nos seus
registros, nos sítios relacionados e nos objetos relacionados. Os sítios
podem ter variações de valor para indivíduos ou grupos diferentes,
(CARTA DE BURRA, 1999, p.05).
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No Brasil, a significância cultural recebeu a atenção de teóricos e instituições
notáveis como o Centro de Estudos Avançados sobre a Conservação Integrada
(CECI-PE) e seu ex-presidente, Dr. Silvio Mendes Zanchetti, com diversas pesquisas focadas na compreensão do instrumento e no estudo de metodologias de
elaboração da declaração de significância. Zancheti et al (2009) afirmam que o
conjunto de valores atribuídos ao bem devem ser socialmente aceitos, mediante
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um processo de julgamento, evidenciando a consulta aos atores sociais, com o
propósito de validação e reconhecimento de tal documento. Em 2012, junto à
Dra. Lúcia Hidaka, da Universidade Federal do Alagoas (UFAL), debatem sobre um
modelo de declaração de significância para exemplares de arquitetura moderna.
Azevedo (2013), realiza uma investigação metodológica a respeito da declaração
de significância, estruturando o processo nas seguintes etapas: (i) levantamento
e identificação do bem; (ii) julgamento dos valores junto aos atores sociais; (iii)
redação da declaração; (iv) elaboração de diretrizes de conservação e, (v) a revisão
do processo.
Nos últimos anos, os pesquisadores da conservação no Brasil têm demonstrado,
através dos inúmeros congressos e encontros promovidos pelas principais instituições de pesquisa do país, que há uma necessidade contemporânea de encontrar novas estratégias de conservação patrimonial. Todavia, o instrumento da significância pouco floresceu entre os órgãos de salvaguarda do patrimônio nacionais
ou internacionais, embora a conservação do patrimônio histórico e cultural tenha
demandado, cada vez mais, novas práticas e estratégias de preservação. Logo,
este artigo busca apresentar reflexões a respeito do estado da arte da significância
cultural, pontuando dois desafios que precisam ser superados pelo instrumento,
na perspectiva de uma maior efetividade de sua aplicabilidade.

Contexto histórico
A 1ª edição da Carta de Burra (1979) e a definição do conceito de significância,
surgem em um contexto de amadurecimento teórico e fortalecimento do campo
da conservação. A década de 1980 foi marcada por uma série de fatos que a tornaram um momento importante de reflexão sobre a conservação patrimonial e
marcam o início de um maior relativismo cultural. No cenário internacional, marcos como o surgimento do conceito de sítio histórico; a compreensão de um patrimônio urbano, como aponta a francesa Françoise Choay (2001); ou a definição
de patrimônio cultural encontrada na Declaração do México (1985):
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as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim
como as criações anônimas, surgidas da alma popular, e o conjunto
de valores que dão sentido à vida. Ou seja, as obras materiais e não
materiais que expressam a criatividade desse povo: a língua, os ritos, as
crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte
e os arquivos e bibliotecas (DECLARAÇÃO DO MÉXICO, 1985, p.04).
A partir de meados de 1980, segundo Loretto (2016), o sistema do patrimônio
mundial adota medidas para a “emergência da ideia do patrimônio misto cultural
e natural, protagonizado pelas paisagens em suas diversas manifestações” (LORETTO, 2016, p.187). É perceptível uma certa mudança de paradigma no campo
da conservação. Novos tipos de patrimônio passam a ser reconhecidos e, os seus
aspectos sociais e culturais são mais discutidos entre os especialistas da conservação. No contexto nacional, ainda em 1979, o Governo do Estado de Pernambuco,
por exemplo, junto a Fundação do Desenvolvimento da Região Metropolitana do
Recife (FIDEM), regulamentou o chamado Plano de Preservação dos Sítios Históricos (PPSH) que, embora tivesse um caráter normativo, adota o conceito de sítio
histórico; estabelece regras para futuras intervenções e atribui aos municípios a
responsabilidade da preservação de seus sítios. Segundo Pontual (2007), o PPSH
foi inspirado no Plano de Bologna (1960), que buscava uma revitalização social e
econômica para o sítio histórico da cidade já que este, se encontrava abandonado
e estagnado economicamente; um contexto comum à diversos sítios históricos
no mundo, naquele momento. Com o alavancar nas discussões a respeito da conservação integrada, o tombamento de conjuntos urbanos históricos cresce como
estratégia de preservação, a exemplo do reconhecimento do sítio histórico da cidade de Olinda (IPHAN, 1979) e, em seguida, o título de Patrimônio Cultural da
Humanidade (UNESCO, 1981).
A década de 1990 dá continuidade ao enriquecimento do campo da conservação,
com o surgimento de uma maior atenção às questões ambientais; do reconhecimento de novos tipos de patrimônio, como a paisagem cultural (1992) e, no caso
da significância, com o reconhecimento da UNESCO, o instrumento passa a ser
mais conhecido, tanto nas esferas nacionais quanto internacionais. Nas últimas
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décadas, alguns países anglo-saxões têm se aprofundado no estudo da significân-

Como já mencionado, alguns países anglo-saxões como a Austrália, o Canadá e

cia, tanto em sua compreensão teórica, quanto em procedimentos metodológicos

os Estados Unidos, têm mergulhado no estudo da significância cultural e o instru-

que permitem sua aplicabilidade. A Austrália e o Canadá foram responsáveis pela

mento tem sido adotado por instituições de salvaguarda do patrimônio. Manuais

publicação de manuais e guias operacionais contendo definições, conceitos, met-

e guias operacionais de acesso à significância, foram publicados por instituições

odologia e casos referenciais de declarações de significância e, os Estados Unidos

como o Heritage Collection Council Australia; que elabora um guia em 2001; revis-

contribui com notáveis pesquisas a respeito dos valores patrimoniais.

ado em 2009; intitulado Significance 2.0: a guide to assess the significance of collections. Estes manuais são estruturados em partes que apresentam o entendimento

É importante frisar que a significância é inicialmente conceituada, em um con-

do conceito; a estrutura metodológica adotada pela instituição e, em alguns casos,

texto de transformações ideológicas no campo da conservação. Contudo, como

exemplos de declaração de significância.

instrumento de preservação patrimonial, a significância pode atender a demandas
da conservação, existentes por décadas, como as apontadas pela Declaração de

Em 1998, o Getty Conservation Institute (GCI) iniciava um trabalho intitulado Re-

Amsterdã, em meados dos anos de 1970. Os valores e significados são as razões

search on The Values of Heritage, que durou até 2005 com participação de teóri-

atribuídas por atores sociais diversos, para a salvaguarda de um bem e, que com-

cos americanos como Dr. Randall Mason, atual professor da Universidade da Pen-

põem a significância cultural. O instrumento, quando aplicado, deve consultar a

silvânia (UPPEN). Mason tece uma nova crítica à significância, em seu texto Fixing

população, permitindo assim, o envolvimento de uma maior variedade de atores

Historic Preservation: a construtive critique of ‘Significance’ (2004), no qual inicia:

sociais. Além disso, tendo em vista que a significância precisa ser revisada periodicamente, considerando os câmbios sociais, culturais e históricos do bem, a
importância da escala local torna-se evidente, na busca pela identificação e interpretação das particularidades extraídas dos valores atribuídos ao bem. Contudo,
a significância precisa superar alguns desafios para sua maior efetividade como
instrumento de conservação patrimonial.

Uma crítica à significância
Em Epistemology of the significance concept, Tainter e Lucas (1983) apontam para
problemas de ambiguidade na compreensão do conceito. Para os autores, há
uma abordagem empírico-positivista entre os teóricos e pesquisadores da conservação, de que os valores e significados estão “intrínsecos ao bem”. Na realidade, a
significância deve ser compreendida como fruto dos valores e significados “atribuídos ao bem”, por atores sociais. Além disso, “se a significância é atribuída, ao invés
de inerente, então, assim como os sentidos, pode variar entre indivíduos e cambiar com o tempo” (TAINTER, J; LUCAS, J; 1983, p.714, tradução do autor).
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Primeiro, a significância tem sido usada, muitas vezes, como um
instrumento contundente - ou pior, uma caixa preta. O julgamento
na significância é desenhado, atento à arquitetura e aos cânones
históricos, associados e validados por acadêmicos. Como um campo,
a preservação mostrou pouco apetite por pensar criticamente sobre a
significância, ou teorizando o significado. Em vez disso, tem confiado em
um padrão de “auto-evidência” semelhante ao usado pelo US Supreme
Courte Justice Potter em 1964 para definir pornografia e obscenidade:
“eu sei quando eu vejo”. (MASON, 2004; p.64; tradução do autor.)
Para Mason (2004), a tomada de decisões a respeito da preservação patrimonial
envolve uma menor diversidade de atores sociais, acabando por ficar, majoritariamente, sob a responsabilidade de especialistas da conservação. Estes, por sua
vez, podem priorizar “cânones históricos” e aspectos materiais, nas estratégias de
preservação. Sendo assim, segundo o professor americano, é necessário ter “mais
vozes” (MASON; 2004) ouvidas na conservação patrimonial, ou seja, há que buscar
uma maior diversidade de atores sociais à serem consultados.
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Em 2002, como integrante do GCI, Mason já havia investigado sobre métodos de

documentais, orais e físicas; (iii) Avaliação dos significados identificados e, final-

pesquisa com atores sociais, como fica explícito na publicação de seu texto Assess-

mente, (iv) redação da declaração de significância (CARTA DE BURRA, 1999, p.18).

ing values in conservation planning: methodological issues and choices, no qual
Mason se aprofunda sob a perspectiva dos valores como socialmente atribuídos e

Dessa forma, assume-se a hipótese de entre os principais desafios da significân-

como definidores da significância. Mason (2002) pontua:

cia cultural, estão sua compreensão teórica e as estratégias metodológicas
necessárias para sua aplicabilidade.

Uma segunda visão importante sobre valores patrimoniais é que
eles são contingentes, não dados de forma objetiva. Os valores do
patrimônio não são simplesmente “encontrados” e corrigidos e
imutáveis, como tradicionalmente teorizou no campo da conservação
(isto é, a noção de valores intrínsecos ao patrimônio). Os valores são
produzidos a partir da interação dos artefatos e seus contextos; eles não
emanam do artefato em si. (MASON, 2002; p.08, tradução do autor).

O desafio metodológico
No tocante aos procedimentos metodológicos utilizados para compreender a significância, embora a Carta de Burra (1999) apresente uma estrutura possível, diversas alternativas foram desenvolvidas. Algumas etapas são comuns à todas as
propostas, como: (i) o levantamento de dados e identificação dos bens; (ii) a con-

Estes valores socialmente atribuídos, simbolizam a compreensão dos atores so-

sulta aos atores sociais e a (iii) redação da declaração de significância. Contudo, as

ciais para com o bem cultural em questão. Para Mason (2004), “a declaração de

metodologias possíveis são cambiáveis de acordo com o contexto no qual o bem

significância deve conter as razões pelas quais um monumento ou sítio deve ser

cultural está inserido.

preservado; porque é significativo ou útil e, quais aspectos exigem mais proteção”
(MASON, 2004; p.01, tradução do autor). O documento pode servir de orientação

Considerando que a significância também é cambiável, no tempo, e de acordo

para estratégias de planejamento ou políticas públicas, uma vez que a significância

com os atores sociais envolvidos, o desafio metodológico, na verdade, deve estar

seja compreendida, como por exemplo, a elaboração de planos de preservação e

centrado nos meios de compreensão dos valores socialmente atribuídos. Mais

dossiês de tombamento.

importante que pensar um “modelo-padrão” de análise da significância, é se aprofundar na investigação destes valores frutos da relação entre os sujeitos e o ob-

A declaração de significância, por sua vez, não possui uma metodologia oficial

jeto, que compõem o patrimônio cultural de uma sociedade. Os procedimentos

pré-determinada. Por outro lado, os procedimentos metodológicos existentes são

metodológicos discutidos pelos especialistas da conservação, como os encontra-

diversos pois, como aponta o espanhol Salvador Muñoz Viñas (2005), o estudo dos

dos na Carta de Burra (1999) ou nos manuais e guias operacionais, estão centra-

bens culturais muda de acordo com o caso, visto que há distinção entre culturas.

dos nas estratégias metodológicas de como escrever a declaração de significância.

Na 4ª edição da Carta de Burra (1999), é apresentada uma sequência de investi-

Porém, a significância parece ter fragilidades ainda no entendimento dos valores;

gações, decisões e ações que devem ser executadas com o propósito de chegar à

em refleti-los como diretrizes do bem cultural; até mesmo em compreender o tipo

compreensão dos significados como ponto de partida para o desenvolvimento de

de relação existente entre os sujeitos e objetos. Nesse sentido, se encontra um

políticas e gestão da conservação do patrimônio. Na Carta, as etapas para elab-

dos grandes desafios do instrumento: métodos e técnicas de pesquisa social que

oração da declaração de significância consistem em: (i) identificação do sítio e as

possam traduzir os valores atribuídos por atores, ao patrimônio.

suas associações; (ii) levantamento de informações sobre o sítio, através de fontes
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O desafio teórico
Entretanto, para superar o desafio metodológico, a significância precisa, antes,
enfrentar suas dificuldades de compreensão teórica. Nesse sentido, a noção de
significância parece não ter sanado problemas teóricos como a ambiguidade encontrada no termo, apontada por Tainter e Lucas (1983); tampouco a negligência
com o estudo do instrumento e, a predominância de expertos da conservação na
tomada de decisões a respeito da salvaguarda do patrimônio; como reflete Mason
(2004). Embora tenha sido investigada e conceituada nas Cartas Patrimoniais e,
através de estudiosos da conservação, a compreensão teórica da significância ainda parece insuficiente para uma maior efetividade da sua aplicabilidade como instrumento de conservação, por instituições de salvaguarda do patrimônio cultural.
No campo teórico, alguns pesquisadores compreendem a significância relacionada a noções complexas, de grande relevância para a compreensão de aspectos
materiais do patrimônio, como a autenticidade e a integridade. A apropriação
do conceito de significância pela Unesco, como Valor Universal Excepcional,
por exemplo, exige as avaliações de autenticidade e integridade como parte da
Declaração de Valor Universal Excepcional. Enquanto outros, como Mason, focam
na compreensão dos significados a partir do estudo dos valores do patrimônio.
Em outras palavras, a significância cultural acaba mal compreendida e “livre de interpretação”, especialmente no tocante ao processo de elaboração da declaração
de significância, por exemplo. Uma das principais críticas de Mason (2004), é de
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Para Mason (2004), um dos maiores problemas da preservação é a priorização dos
aspectos materiais do patrimônio. A compreensão da significância centrada nos
valores socialmente atribuídos, permite também apontar a necessidade de se ouvir “mais vozes” (MASON, 2004) nas tomadas de decisão a respeito da conservação
patrimonial. Outra contribuição da crítica levantada por Mason está centrada na
predominância de especialistas da conservação nas práticas de preservação. Essa
configuração permite (direta ou indiretamente) que as estratégias de preservação
estejam majoritariamente centradas em “cânones históricos”, como a materialidade. Para Mason (2004):
O resultado tem sido uma predominante mentalidade preservacionista
de consertar coisas, literalmente e metaforicamente: corrigir edifícios
quebrados e estruturas em deterioração; bairros históricos abatidos [...]
corrigir o significado de prédios e locais preservados. (MASON, 2004,
p.65)
Logo, a significância precisa “ouvir mais vozes”, tendo em vista que a variedade de
atores sociais envolvidos na conservação patrimonial permitirá que outros aspectos sejam considerados nas decisões a respeito do patrimônio, que vão além da
materialidade, constantemente levados em consideração, face à predominância
dos técnicos e especialistas da conservação. Mason (2004) continua:
O corretivo para isso é maior transparência e participação nas tomadas
de decisão e processos de definição de significância, em particular,
participação de inexpertos e outros stakeholders. (MASON, 2004, p.05).

que:
Há problemas, no entanto, com o uso e a conceituação da significância.
O primordial é que o campo da preservação falha completamente em
apreciar a sua natureza contingente. Ao tornar a fixação de lugares
e seus significados a ênfase primária da preservação, nós temos
objetivado indevidamente e cientificado o nosso entendimento de
memória e historicidade. (MASON, 2004, p.64, tradução do autor).

Segundo o Dicionário de Cambridge, Stakeholders são “pessoas ou grupo de pessoas que possuem e compartilham interesses”, as partes interessadas. No âmbito
da conservação patrimonial, os stakeholders representam os atores sociais mais
diretamente envolvidos à um bem cultural. A definição dos stakeholders é cambiável de acordo com o contexto no qual o bem está inserido, porém alguns atores
sociais tendem a ser priorizados nas práticas de conservação patrimonial, como
as instituições públicas (municipal, estadual e federal) e os técnicos e especialistas da preservação. Essa perspectiva levanta questionamentos a respeito da efi-
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ciência das práticas de preservação patrimonial, no tocante à variedade de atores
envolvidos. Especialmente quando as instituições públicas têm o árduo desafio de
articular interesses privados (quando envolvidos) e políticos, deixando principalmente a sociedade civil em segundo plano; e os técnicos e especialistas tendem às
estratégias de preservação pautadas na materialidade do patrimônio, deixando,
também, a sociedade civil em segundo plano. Cenário não muito distante da realidade brasileira.
Ainda em 1997, antes mesmo da revisão e redação da 4ª edição da Carta de Burra,
o US Department of the Interior National Park Service Cultural Resources publicam
no National Register Bulletin o guia intitulado How to complete the National Register
Registration Form, coordenado pela arquiteta e historiadora Linda McCelland, no
qual a significância cultural já ganhava uma seção inteira para a discussão do processo de elaboração da declaração. No guia, está definido:
Significância pode ser encontrada em quatro aspectos da história
americana reconhecidos pelo National Register Criteria: (i) associação
com eventos históricos; (ii) associação com importantes pessoas; (iii)
design distintivo ou características físicas; (iv) potencial para fornecer
informações importantes sobre história ou pré-história (MCCLELAND,
1997, p.08).
Também nos Estados Unidos, o professor Jeremy Wells, da Richard Williams University, se debruça sobre o estudo da significância cultural, a partir de uma ótica
fenomenológica pautada na apreensão dos valores do patrimônio, validados junto
aos atores sociais interessados na sua conservação. Wells (2011) tece uma crítica ao entendimento de significância cultural do US National Register of Historical
Places, que está basicamente focado nos 4 pontos mencionados por McCelland –
eventos do passado; pessoas do passado; arquitetura e significância arqueológica.
Assim como Mason, Wells parte do pressuposto de que o entendimento da significância cultural, nas práticas de preservação, está centralizado nos especialistas
e, além disso, ele afirma:
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Seja intencional ou não, a preservação histórica fez um trabalho
extraordinariamente bom ao conservar os pontos de vista de
preservação assumidos pelo sistema de valores branco, britânico, de
classe alta, masculino, do século XIX. (WELLS, 2011, tradução do autor).
Ou seja, para Wells, os técnicos não apenas representam a concentração das decisões de preservação do patrimônio nas mãos de especialistas, como também
o estereótipo daqueles que, afortunadamente, tem meios de tornarem-se especialistas. E é por essas divergências, também, que o processo de avaliação da significância cultural deve ser submetido à uma validação social, pois permite que
uma diversidade de pessoas consumidoras do patrimônio, possam expressar os
seus valores atribuídos.
Para justificar seu pensamento, Wells busca alinhamentos ideológicos com a
fenomenologia, partindo do pressuposto de que as pessoas de senso comum, ou
não especialistas, possuem um apego emocional ao patrimônio que as permitem
de atribuírem estes valores. Wells defende que a partir da fenomenologia – da
busca da essência, para além do fenômeno – é possível se chegar a uma metodologia que avalie como as pessoas se relacionam com o bem e, principalmente,
como as práticas de preservação devem conservar a relação das pessoas com o
bem. Ele afirma que após estudar a população de Charleston (Wells, 2009) pode
perceber que: “significados históricos são regularmente relacionados com a experiência de mundo da vida dos moradores” (Wells, 2011).
As alianças tripartidas e os Conselhos Municipais de preservação do patrimônio
são exemplos de estratégias criadas na tentativa de sanar parte da problemática dos stakeholders na conservação patrimonial. Em seu ínterim, ambos buscam
a participação das esferas públicas, da iniciativa privada e da sociedade civil ou
terceiro setor (“um grupo composto por beneficiários, residentes e organizações
que representam os interesses sociais diversos” FOX; 2005, p.09) nas práticas de
preservação patrimonial. As experiências de revitalização e recuperação dos sítios históricos na América Latina, como as de Lima (Peru); Santiago (Chile); Quito
(Equador) e Cidade do México (México), nas últimas décadas, são exemplos de
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alianças tripartidas que, singelamente, encaram a dificuldade da preservação do
patrimônio a partir do envolvimento de diversos atores. No Brasil, as experiências
de preservação com a participação de conselhos municipais, por exemplo, são
cambiáveis face às disparidades socioeconômicas das regiões do país, porém o
estado de Minas Gerais é um exemplo positivo segundo Nascimento (2017):
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do IBGE, nos
anos 2006, 2012 e 2014, apurou dados a respeito da preservação do
patrimônio cultural. Em 2014, o Brasil possuía 1516 municípios (27% do
total de municípios brasileiros) com legislação municipal de patrimônio
e 1043 municípios (19%) com presença de conselho municipal de
preservação do patrimônio. Referente a legislação municipal de
preservação do patrimônio, o estado com maior incidência é Minas
Gerais, onde 85% dos municípios possuem legislação, destacando que
os municípios mineiros equivalem a 48% do total em relação as cidades
brasileiras. Seguindo Minas Gerais está o Rio de Janeiro com incidência
em 38% e Espírito Santo com 28%. (NASCIMENTO, 2017, p.07).
Ainda que tenhamos bons exemplos, as necessidades de mudança de paradigma
nas práticas de preservação são latentes. Embora se reconheça a importância de
instituições e conselhos municipais, representantes do “terceiro setor”, nem todos
os estados brasileiros caminham como os mineiros e, de fato, a instância federal
pública não possui infraestrutura para suprir os estados e municípios desfalcados.
A participação dos grupos de pesquisa, universidades e dos especialistas acadêmicos é crucial neste momento, se trabalhar junto às instituições de preservação,
a Prefeitura e o Governo do Estado. De certa forma, no Brasil, o monitoramento
do patrimônio tem sido feito pelos grupos de pesquisa e pela produção acadêmica. Entretanto, a participação destes “mestres do saber” no patrimônio, tampouco pode ser dominada por uma hegemonia de arquitetos estudiosos. Há que se
abrir tanto para outros campos disciplinares que possam auxiliar no exercício da
pesquisa social, da identificação e tradução de valores socialmente atribuídos, em
estratégias, diretrizes e projetos de intervenção pautados nestes valores.
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Reflexões finais
A significância cultural precisa superar alguns desafios para uma maior efetividade como instrumento de conservação. Entre eles, a necessidade de procedimentos metodológicos que consigam traduzir os valores atribuídos por atores
sociais envolvidos com o patrimônio; e o entendimento teórico do conceito de significância, que ainda enfrenta dificuldades de compreensão face à predominância
de especialistas e técnicos da conservação, na tomada de decisões a respeito da
preservação patrimonial. Esse contexto é favorável à consolidação de estratégias
de preservação centradas na materialidade do patrimônio e que priorizam aspectos históricos do patrimônio. A exigência das análises de autenticidade e integridade, pela Unesco, na redação da Declaração de Valor Universal Excepcional, são
exemplos de análises que deverão ser realizadas exclusivamente por especialistas
e, suas categorias, tendem a considerar, majoritariamente, aspectos materiais e
“cânones históricos” nas práticas de preservação patrimonial. No campo teórico,
autores como Tainter e Lucas (1983) e Randall Mason (2004) apontam problemas
na compreensão da significância e fragilidades na sua aplicação como instrumento de conservação, no tocante a necessidade de uma maior variedade de atores
sociais envolvidos no processo. Torna-se necessário refletir sobre a compreensão
teórica da significância, priorizando os valores e significados extraídos da consulta
aos diversos atores sociais relacionados ao patrimônio. Assim como, revisar procedimentos metodológicos que estejam centrados na interpretação e tradução
destes valores como as razões pelas quais o bem deve ser conservado. Nos últimos anos, o campo da conservação tem demandado novas estratégias de preservação e, a significância é um instrumento antigo, de pouca efetividade no Brasil,
mas que pode auxiliar na solução de problemas enfrentados pela conservação
patrimonial há décadas, como um maior envolvimento de atores sociais diversos, na compreensão dos significados culturais e um bem. Contudo, a significância
precisa superar os desafios de sua compreensão teórica e das estratégias metodológicas de pesquisa junto aos atores sociais, para uma maior efetividade de
sua aplicabilidade como instrumento de conservação patrimonial.
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RESUMO
O artigo trata dos diferentes tombamentos do “Conjunto Moderno da Pampulha”,
localizado na cidade de Belo Horizonte, MG, ocorridos entre as duas últimas décadas
do século XX e o início do século XXI. O objetivo é analisar as narrativas dos dossiês
produzidos pelas instâncias municipal, estadual e federal e compreender o processo
que culminou com o reconhecimento do bem como patrimônio mundial. Em julho
de 2016, durante a 40ª Sessão do Patrimônio Mundial da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que teve lugar na Turquia, o
conjunto foi reconhecido como patrimônio mundial. As construções que compõem
o conjunto datam da década de 1940, na gestão do então prefeito da capital
mineira, Juscelino Kubitscheck. O “Conjunto Moderno da Pampulha” foi projetado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer e contou também com as participações de outros
profissionais de renome dentro e fora do Brasil, tais como o paisagista Roberto Burle
Marx e o artista plástico Cândido Portinari. Ainda em 1947 o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou a Igreja de São Francisco de Assis,
parte integrante do Conjunto da Pampulha. Esse tombamento inaugurou no Brasil
a proteção a exemplares da arquitetura moderna como patrimônios nacionais.
Em 1984 o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(IEPHA) realizou o primeiro tombamento do chamado “Conjunto Arquitetônico da
Pampulha”. O processo de tombamento pelo IPHAN foi aberto em 1994 e o bem foi
incluído na Lista de Indicação do Brasil ao Patrimônio Mundial em 1996. Em 1997
viria o tombamento pelo IPHAN, sob o título de “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico
da Pampulha” e na década seguinte o tombamento municipal, no qual o bem foi
intitulado “Conjunto arquitetônico e paisagístico Lagoa da Pampulha”. Em 2016,
com o nome de “Conjunto Moderno da Pampulha” o bem seria incluído à Lista do
Patrimônio Mundial da UNESCO, na categoria Paisagem Cultural, com algumas
alterações em relação aos tombamentos efetivados no Brasil. Essas mudanças de
nomenclatura do bem, a visão de que o conjunto e não algum edifício em particular
seria patrimônio e as diferentes composições desse conjunto ao longo do tempo,
explicitam a historicidade do processo e justificam a análise proposta no artigo.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural Moderno; Pampulha; patrimonialização;
narrativas.
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1. Introdução
Nas sociedades ocidentais modernas o patrimônio cultural assumiu um importante papel no processo de formação e consolidação dos Estados Nacionais,
apresentando a materialidade da nação ou funcionando como seu espelho (CHOAY, 2001; SMITH, 2011). As narrativas patrimoniais apresentam, assim, em seus
contextos históricos de elaboração, os intelectuais e as ideias mobilizadas para
se construir uma imagem da nação. Internamente, essa auto imagem atende a
determinadas demandas, sejam elas políticas, econômicas ou sociais. Entretanto,
a esfera nacional não é o único âmbito no qual as narrativas patrimoniais têm
impacto. A partir da Convenção de 1972 a UNESCO instituiu a Lista do Patrimônio
Mundial, tendo início um processo no qual os Estados Membros se esforçavam
(e continuam se esforçando) sobremaneira para que alguns de seus bens fossem
reconhecidos como patrimônios mundiais. Evidentemente, as demandas que tal
título pode atender e os objetivos, tanto dos países membros quanto da própria
UNESCO nesse processo, são outros e devem ser analisados em seus próprios
contextos históricos.
O objetivo do artigo é apresentar as análises que realizamos dos processos de
tombamentos do conjunto da Pampulha, localizado em Belo Horizonte - MG, pensando a trajetória discursiva que o conduziu até o título de Patrimônio Mundial
da UNESCO em 2016. Os processos de tombamentos do conjunto da Pampulha
ocorreram entre as décadas de 1980 e de 2010[1]. As obras de Niemeyer na Pampulha foram alvos de tombamentos municipal, estadual e federal e também foram
reconhecidas como Patrimônio Mundial.
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Para a realização dessa análise utilizamos como fontes os processos de tombamentos dos quais o conjunto da Pampulha foi alvo e o Dossiê de Candidatura desse conjunto a Patrimônio Mundial. A análise seguirá a ordem em que os
tombamentos foram realizados e essa não segue, necessariamente, uma ordem
qualquer. No caso específico do conjunto da Pampulha, o primeiro tombamento
foi realizado em 1984 pelo órgão estadual de preservação, o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG). Em 1997, treze
anos após o tombamento estadual e três anos após a abertura do processo, o
conjunto da Pampulha foi tombado em instância federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Transcorridos mais seis anos, em
2003 veio o tombamento municipal, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura
de Belo Horizonte. Concluindo o processo, viria em 2016 a inclusão do conjunto
da Pampulha à Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Essa trajetória de patrimonialização é o que pretendemos analisar, com o intuito de compreender, em
cada contexto, a trajetória discursiva e contextual por meio da qual o conjunto da
Pampulha foi arquitetado como um patrimônio dentro e fora do Brasil.

2. Tombamento Estadual do “Conjunto Arquitetônico e
Paisagístico da Pampulha”
O primeiro tombamento realizado para o conjunto da Pampulha foi a nível estadual. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA-MG, é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura que atua
no campo das políticas públicas de patrimônio cultural, em parceria com órgãos
dos governos municipal e federal[2]. Assim como ocorreu em outros Estados e municípios brasileiros, o IEPHA-MG nasceu ligado à então Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), essa, por sua vez, subordinada ao Conselho Federal de Cultura e ao Ministério da Educação e Cultura, respectivamente. Em

Essa análise faz parte do projeto de pesquisa de Doutorado que está sendo
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, sob a orientação da professora Dra. Márcia Regina
Romeiro Chuva e com financiamento do Programa de Bolsas da Capes, aos quais eu
agradeço.
[1]
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abril de 1970 o então Ministro Jarbas Passarinho, assinou, juntamente com outras

Conferir: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/o-iepha. Consulta em:
10/04/18.
[2]

2491

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

autoridades, entre elas Renato Soeiro, então presidente da DPHAN, o “Compro-

importância desse trabalho na trajetória do arquiteto Oscar Niemeyer, bem como

misso de Brasília”. O documento versava sobre a criação de órgãos estaduais e

a importância deste para a história da arquitetura brasileira (PTE009-IEPHA-MG:

municipais, subordinados ao órgão federal e que teriam as funções de colaborar

187-188). A arquiteta reforça, em seu parecer, as ideias de que Oscar Niemeyer

com a DPHAN para a proteção do patrimônio nacional, além de promoverem a

havia rompido com os cânones da nova arquitetura, tendo se tronado, portan-

proteção do patrimônio regional .

to, o grande representante da arquitetura moderna brasileira, com característi-

[3]

cas específicas. Essas afirmações serão feitas em diversos momentos ao longo do
A Lei nº 5.775, de 30 de setembro de 1971 criou o Instituto Estadual do Patrimô-

processo de tombamento e são reiteradas em outras publicações. Elas aparecem

nio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA-MG[4]. O “Conjunto Arquitetônico

como um dos marcos do que pode ser entendido como a memória do movimento

e Paisagístico da Pampulha” foi reconhecido pelo IEPHA-MG em um processo que

moderno brasileiro, como se observa na obra de Lauro Cavalcanti, por exemplo

teve início no ano de 1981 e conclusão em 1984 abarcando, portanto, as gestões

(CAVALCANTI, 2006: 197).

de Luciano Amédee Péret (1979-1983), Suzy Pimenta Mello (1983-1984) e Rodrigo
Ferreira Andrade (1984-1987) como presidentes da instituição[5]. O processo foi

Com a aprovação do parecer pelo Diretor Executivo do IEPHA-MG, Galileu Reis,

elaborado por uma equipe própria do órgão estadual e os textos históricos e in-

em junho de 1981, o processo teve prosseguimento, seguindo para apreciação do

formativos foram embasados por pesquisas documentais realizadas no Arquivo

Conselho Curador, juntamente com outros processos que corriam naquele mes-

Público Mineiro (PTE009- IEPHA-MG: 3). O processo foi supervisionado por Affonso

mo período dentro da instituição. Segundo Galileu Reis (PTE009-IEPHA-MG: 192) o

Ávila, Superintendente de Pesquisa, Tombamento e Divulgação do IEPHA-MG e ex-

tombamento do conjunto da Pampulha não se tratava apenas de uma demanda

ecutado por Ruth Villamarin Soares, Chefe do Setor de Pesquisa e Tombamentos

interna ao IEPHA-MG, mas, que a população de Belo Horizonte também estava

da mesma instituição. A equipe ainda contou com a participação de historiadores

envolvida no processo. Isso fortalece a justificativa para o tombamento, em um

e arquitetos, entre eles Maria Carmem Perilo (PTE009- IEPHA-MG: 184).

momento da história do Brasil, no qual a democracia e a participação popular
nas decisões governamentais estavam seriamente comprometidos e já em um

Por meio do Ofício nº250/81 o então Diretor Executivo do IEPHA-MG, Galileu Reis,

contexto de grandes pressões para que essa realidade fosse transformada. En-

solicitou parecer ao tombamento do conjunto da Pampulha, à arquiteta Suzy P.

tretanto, o processo não apresenta nenhum documento que comprove tais de-

de Mello, professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas

mandas e, portanto, não é possível identificar quais seriam os grupos sociais que

Gerais (UFMG) (PTE009-IEPHA-MG: 184a). O parecer da arquiteta, favorável ao

reivindicavam o tombamento do conjunto da Pampulha e quais as ideias que eles

tombamento do conjunto, menciona a relação entre as obras de Niemeyer na

defendiam naquele contexto.

Pampulha e o Barroco brasileiro, reafirmando e idéia de um “novo barroco” e a
De acordo com a Ata da reunião extraordinária do Conselho Curador (CONCUR)
[3] Conferir: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20

Brasilia%201970.pdf
Consulta em 10/04/18.
Conferir: http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/o-iepha#hist%C3%B3ria.
Consulta em 10/04/18.
[4]
[5]
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do IEPHA-MG ocorrida no dia vinte de agosto de 1981 (PTE009-IEPHA-MG: 197199) o “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha”, formado pela igreja
de São Francisco de Assis, pelo antigo Cassino, Casa do Baile e pelo Iate Tênis
Clube, além de seus jardins e esculturas foi tombado por unanimidade.

Ibidem.
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Embora já aprovado pelo CONCUR, o tombamento só seria homologado após a

to do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha”. O bem foi registrado

expedição de um Decreto expedido pelo Governador do Estado de Minas Gerais.

em quatro livros do tombo do IEPHA-MG, sendo eles: I - tombo Arqueológico, Et-

Até lá, cabia ao IEPHA-MG fazer as devidas comunicações da decisão e aguardar

nográfico e Paisagístico, II - tombo de Belas Artes, III - tombo Histórico, das Obras

possíveis recursos que pudessem ser impostos ao processo. No dia dez de se-

de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos e IV – do tom-

tembro de 1981 a instituição protocolou o recebimento de uma correspondência

bo das Artes Aplicadas.

do Presidente do Iate Tênis Clube, Dalmo Menicucci, o qual em nome dos sócios
proprietários do edifício apresentou impugnação ao tombamento, no que dizia respeito às edificações do bem de sua propriedade. No documento, os proprietários
do Iate Tênis Clube argumentaram a incompetência do IEPHA-MG para proceder
tal tombamento, alegando que o pretenso valor histórico do bem seria apenas
para o âmbito municipal.
A então Assistente Jurídica do IEPHA-MG, Terezinha Maria Lopes Machado apresentou, em vinte e quatro de setembro de 1981 um documento rebatendo os
argumentos dos proprietários do Iate Clube. Definiu-se que o tombamento se
referia “especificamente ao prédio inicial do Iate Tênis Clube, projetado por Oscar
Niemeyer em 1942, sendo os demais espaços externos do prédio [...] considerados áreas de entorno do bem tombado” (PTE009-IEPHA-MG: 219).
Em reunião extraordinária, realizada no dia treze de outubro de 1981 o COONCUR decidiu por unanimidade manter o tombamento do conjunto da Pampulha “nas mesmas condições aprovadas anteriormente” (PTE009-IEPHA-MG: 219).
O então Presidente do IEPHA-MG, Luciano Amédée Péret encaminhou a decisão
do CONCUR ao Governador do Estado de Minas Gerais, Francelino Pereira dos
Santos, solicitando a homologação do tombamento (PTE009-IEPHA-MG: 222). Em
vinte e oito de novembro de 1983 foi feito um pedido de reativação do processo,
feito pelo então Diretor Executivo do IEPHA-MG, Rodrigo Andrade, ao Governador do Estado de Minas Gerais, Tancredo de Almeida Neves (PTE009-IEPHA-MG:
226). Rodrigo Andrade argumentou que a decisão pelo tombamento, tomada pelo
CONCUR e encaminhada ao governo estadual ainda em 1981 para homologação,
havia se perdido. Finalizando a questão, o Decreto nº 23.646 de vinte e seis de
junho de 1984, assinado pelo Governador Tancredo Neves, aprovou o tombamen-
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3. O tombamento federal do “Conjunto Arquitetônico e
Paisagístico da Pampulha”.
O Processo nº1341-T-94 referente ao tombamento federal do conjunto da Pampulha pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), teve início no ano de 1994 e se compõe de quatro volumes, além dos anexos. O volume
um do processo diz respeito às primeiras iniciativas tombadas para a abertura do
mesmo e estudo do bem a ser tombado. O elemento detonador do processo foi
uma correspondência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, MG, solicitando o tombamento do referido conjunto. A correspondência, que data do dia três
de março de 1994, foi assinada pelo então Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
Patrus Ananias de Sousa, pela Secretária Municipal de Cultura, Maria Antonieta
Antunes Cunha e pelo Diretor do Departamento de Patrimônio Cultural, Leonardo
Barci Castriota. A solicitação do Executivo Municipal vinculava-se a um contexto de
comemoração do primeiro centenário da cidade de Belo Horizonte, que ocorreria
no ano de 1997 (Processo 1341-T-94/IPHAN: 32).
No dia primeiro de junho de 1994, o então Presidente do Instituto Brasileiro do
Patrimônio Cultural, Glauco Campello, enviou correspondência à Cláudia Márcia
Freire Lage, Coordenadora da 13ª Coordenação Regional, solicitando a realização
de estudos visando o tombamento do “Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da
Orla da Pampulha”. (Processo 1341-T-94/IPHAN: 4). Em setembro de 1994 o arquiteto José Aguilera viajou a Belo Horizonte e realizou um relatório a respeito
do estado de conservação dos prédios. O arquiteto vistoriou os edifícios da Sede
da administração do Parque Zoobotânico (projetado originalmente para Sede do
Golfe Clube), antiga residência de Juscelino Kubitschek, do Museu de Arte (antigo
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Cassino), do Iate Clube, da Casa do Baile, da igreja de São Francisco e do bar e

AN: 59; 81). Também foi mencionado o restaurante Redondo, apresentado como

restaurante Redondo, o qual segundo o arquiteto, “faz parte da geografia simbóli-

primeira construção da Pampulha, feito para servir de abrigo aos operários que

ca da Pampulha” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 7-9).

trabalhavam nas construções ali realizadas (Processo 1341-T-94/IPHAN: 79). Outra
defesa interessante que o texto do processo faz é em relação ao Monumento a

O Segundo Volume do Processo de Tombamento traz os estudos realizados sobre

Yemanjá, localizado também na região da Lagoa da Pampulha. Tratava-se, por-

a região da Pampulha, pela equipe do Grupo de Trabalho para o Tombamento da

tanto de uma proposta bastante ampla de tombamento, compreendendo-se uma

Pampulha (GTT-Pampulha). No texto intitulado “Belo Horizonte: Memória Urbana”

área na região da Pampulha, em Belo Horizonte, composta de diversas referências

a Pampulha é apresentada como parte do processo de “evolução urbana de Belo

consideradas importantes para a cidade.

Horizonte” e como momento de “ruptura com a centralidade do planejamento
original”. Ainda segundo o texto, o conjunto da Pampulha construído na década de

O quarto volume do processo de tombamento do conjunto da Pampulha traz a

1940 representou uma ruptura com estilos arquitetônicos “pouco originais, que se

revisão final do processo e o tombamento definitivo do bem. Nessa quarta parte

diferenciavam apenas pelo arranjo da fachada” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 43).

o processo apresenta o momento no qual toda a documentação produzida pelo

Essa crítica que se refere aos estilos neocolonial e eclético que caracterizaram a

GT-Pampulha chegou ao IPHAN e passou a ser analisada por departamentos do

arquitetura brasileira da virada do século XIX para o XX e, conseqüentemente, es-

órgão federal. Nessa etapa, entretanto, ocorreram algumas mudanças em relação

tiveram presentes no momento da construção da nova capital mineira, foi defen-

ao que vinha sendo proposto no processo de tombamento, desde o início. O De-

dida pelo SPHAN em suas primeiras décadas de atuação.

partamento de Proteção do IPHAN (DEPROT), então dirigido por Sabino Barroso,
manifestou-se favoravelmente ao tombamento, mas, ressalvou que a proteção

Os textos desse Segundo Volume do Processo de Tombamento federal do con-

específica deveria se dirigir “às obras do renomado arquiteto e dos colaboradores

junto da Pampulha expressam grande preocupação em demonstrar as mudanças

que a eles se integraram” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 150). Isso quer dizer que,

conceituais que vinham sendo discutidas nas instituições patrimoniais brasileiras

a proposta inicial de que também fossem tombados o restaurante Redondo e o

no contexto da década de 1990. Os pesquisadores trabalharam com o conceito de

Monumento a Yemanjá já estava sofrendo uma mudança considerável.

“manchas urbanas” entendidas como “múltiplos cruzamentos espaciais, funcionais e simbólicos” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 53). Paradoxalmente, fala-se de um

O presidente do IPHAN, Glauco Campello, encaminhou o processo também, ao

“processo evolutivo da arquitetura moderna brasileira” no qual a Pampulha ocupa

arquiteto Maurício Roberto, membro do Conselho Consultivo da instituição. No

lugar de destaque.

parecer o conselheiro enaltece os edifícios da igreja de São Francisco de Assis,
da Casa do Baile, do Clube e do Cassino. Menciona Portinari, Paulo Werneck,

A narrativa faz também a defesa de inclusão de edifícios tradicionalmente não

Ceschiatti, Zé Pedrosa e Burle Marx e caracteriza de magníficas as suas obras.

incluídos ao que se entendia como “conjunto da Pampulha”. Defende-se a casa de

Finalmente, dá parecer favorável aos tombamentos individuais daqueles edifícios

JK, por ter projeto de Oscar Niemeyer e paisagismo de Roberto Burle Marx e por

mencionados, curiosamente, sem fazer qualquer menção ao nome do arquiteto

ser considerada uma inovação na arquitetura residencial. Fez a defesa também do

Oscar Niemeyer (Processo 1341-T-94/IPHAN: 152).

edifício construído para ser a sede do Golf Club e que na década de 1990 abrigava a sede da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte (Processo 1341-T-94/IPH-
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Na reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, ocorrida em sete de dezembro de

tos indicados o conjunto da Pampulha poderia ser “apreendido em seu verdadeiro

1994, após a leitura do parecer do Conselheiro Maurício Roberto, o debate versou

valor, como um marco na história da arquitetura, urbanismo e paisagismo brasile-

sobre a área de tombamento e os bens específicos que seriam especialmente pro-

iros” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 208).

tegidos (Processo 1341-T-94/IPHAN: 166-167). A arquiteta Lídia Avelar Estanislau,
da 13ª Coordenação Regional – IPHAN/MG prestou alguns esclarecimentos aos

Em agosto de 1996 foi solicitado, ainda, um último parecer de um membro do

Conselheiros. Segundo ela, os estádios Magalhães Pinto (Mineirão) e Felipe Drum-

Conselho Consultivo do IPHAN. Desta vez o indicado foi o conselheiro Ítalo Cam-

mond (Mineirinho) estavam na área de tombamento, mas, não foram indicados

pofiorito que concordou com o parecer do DEPROT, alegando que os estádios de

para receber tombamentos específicos. O restaurante Redondo foi considerado

futebol e o terreno da Fundação Zoobotânica poderiam receber tombamentos

de interesse para a história local sendo, portanto, indicado para receber proteção

municipais ou estaduais, mas, que não eram compatíveis, nem no valor histórico,

municipal. Desta feita, apenas os quatro edifícios arquitetados por Niemeyer e

nem no valor artístico, ao que se entendia por “Conjunto Arquitetônico da Pampul-

situados na orla da lagoa da Pampulha, a casa de JK e o Monumento a Yemanjá

ha”. Ainda segundo o arquiteto, “as edificações citadas em destaque são de fato as

deveriam ser tombados individualmente pelo IPHAN.

mais importantes” e “as obras de arte a tombar seriam todas as que se realizaram
conforme os projetos de Oscar Niemeyer” (Processo 1341-T-94/IPHAN: 218).

Quase um ano após aquela reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, o DEPROT
realizou outro parecer sobre o tombamento do conjunto da Pampulha. O relatório

Na reunião do dia vinte e sete de agosto de 1996 o Conselho Consultivo do IPHAN

ficou sob responsabilidade da arquiteta Marta Queiroga Amoroso Anastácio, Técni-

recomendou unanimemente o tombamento do “Conjunto Arquitetônico e Pais-

ca em Preservação e Defesa Ambiental da Área de Patrimônio Natural e Arque-

agístico da Pampulha”, formado pelo antigo Cassino, pelo Iate Tênis Clube, pela

ológico do IPHAN e da arquiteta Cláudia Maria Girão Barroso, Chefe do DEPROT/IP-

Casa do Baile, pela Casa de JK, pela Sede da Fundação Zoobotânica e pelos jardins,

HAN, com a colaboração do historiador Adler Homero Fonseca de Castro, também

bens integrados e bens móveis inventariados no processo. Mas foi em outubro

do DEPROT/IPHAN. De acordo com o parecer, optou-se pela adoção da proposta

de 1997 que o Presidente do IPHAN, Glauco Campello, encaminhou ao então Min-

da 13ª CR quanto à poligonal de tombamento, mas com algumas recomendações.

istro da Cultura, Francisco Weffort, o processo de tombamento do conjunto da

Para a poligonal de tombamento, sugeriu-se a exclusão das áreas abarcadas pe-

Pampulha, solicitando sua homologação. Em julho de 1998 o Departamento de

los estádios Mineirão e Mineirinho e sua consideração como área de entorno. A

Identificação e Documentação do IPHAN remeteu ao Presidente Glauco Campelo

exclusão da área então ocupada pela Fundação Zoobotânica, reduzindo-a à parte

a confirmação da inscrição do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampul-

edificada de sua antiga sede, obra de Oscar Niemeyer e incluindo-se o restante da

ha” nos livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Histórico e das

área como entorno. E ainda, a inclusão da Lagoa da Pampulha em sua totalidade

Belas Artes. Estava concluída a segunda etapa de patrimonialização do conjunto

no perímetro tombado.

da Pampulha.

Quanto aos bens a serem tombados individualmente, manteve-se também a
proposta da 13ª CR IPHAN/MG exceto o Monumento a Yemanjá, apontado como
obra da década de 1980, de autoria desconhecida e que teria valor simbólico para
a população local. O parecer termina com a afirmação de que com os tombamen-
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4. Tombamento municipal: nasce o “Conjunto Urbano
Lagoa da Pampulha e Adjacências”.

da Pampulha, ocorrida na década de 1950 e que é vista como um elemento que

O processo administrativo nº 01118070.99.04 relativo ao tombamento municipal

Em seguida, o documento apresenta as obras realizadas em diferentes gestões da

do conjunto da Pampulha teve início no ano de 2003. O estudo que deu origem ao

Administração Pública Municipal para melhorar as condições de infra estrutura

processo foi elaborado pela equipe técnica da Gerência de Patrimônio Histórico

da região da Pampulha. Na sequência, o estudo traz uma análise das característi-

Urbano, ligada à Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, com a colabo-

cas arquitetônicas de cada um dos edifícios e também traça uma trajetória dos

ração da professora Denise Bahia, da Escola de Arquitetura da Pontifícia Universi-

edifícios desde a sua construção. Os edifícios em destaque foram: a igreja de São

dade Católica de Minas Gerais, PUC/MG.

Francisco de Assis, o Cassino, a Casa do Baile, a Casa JK, o Iate Clube, o Hotel Pam-

contribuiu negativamente para o desenvolvimento daquela região da cidade
(P-01118070.99.04/03-PMBH: 20-26).

pulha (não construído), o Parque da Pampulha, o restaurante Redondo, o MineiPercebe-se nesse processo, um foco nas questões urbanas de Belo Horizonte e

rão, o Mineirinho, o prédio da Reitoria da UFMG, projetado por Eduardo Mendes

uma contextualização das narrativas já consagradas sobre o conjunto da Pampul-

Guimarães e o Pampulha Iate Clube.

ha, a aspectos da municipalidade. Assim, são citados o Plano Diretor da cidade de
Belo Horizonte e outras legislações municipais que versam, entre outras questões,

A partir da página 86 o processo de tombamento municipal apresenta a documen-

sobre o patrimônio histórico cultural e natural da cidade. O texto frisa também,

tação relativa ao processo de avaliação do estudo realizado pela equipe técnica

que naquele momento, a política de proteção dos bens culturais em Belo Hori-

da GEPH pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo

zonte tinha como um de seus fundamentos os conjuntos urbanos, entendidos

Horizonte (CDPCM-BH). Criado em 1984, pela lei municipal nº 3802/84, o CDP-

como “áreas da cidade definidas com o objetivo de se proteger espaços espe-

CM-BH é o órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural de Belo Hori-

cíficos denominados espaços polarizadores, onde são encontradas ambiências,

zonte, composto por representantes da sociedade civil e por instituições públicas.

edificações ou mesmo conjunto de edificações que apresentam expressivo significado histórico e cultural” (P-01118070.99.04/03-PMBH: 2). Já de início, deixa-se

No dia trinta de julho de 2003 a Presidenta do Conselho, Maria Celina Pinto Alba-

claro que o estudo “pretende ressaltar o já conhecido valor dos edifícios construí-

no, convocou os conselheiros para uma reunião na qual seria apreciado o pro-

dos por Oscar Niemeyer e constituir-se em um dos fundamentos para a regula-

cesso de tombamento do conjunto da Pampulha. O parecer foi realizado pelo

mentação da Área de Diretrizes Especiais (ADE), já instituída para a Pampulha”

conselheiro Cláudio Listher Marques Bahia, representante da PUC-MG no CDP-

(P-01118070.99.04/03-PMBH: 4).

CM-BH. Favorável ao tombamento, o arquiteto destacou a importância do estudo
realizado para que se possa pesquisar e conhecer a arquitetura moderna de Belo

É interessante observar que, por ser um tombamento municipal, há o interesse

Horizonte. Em outubro de 2003 foi notificado oficialmente o tombamento defini-

em destacar a arquitetura moderna local, além dessa nacional e internacional-

tivo do bem, denominado “Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências. O

mente reconhecida, de Oscar Niemeyer. Por essa razão, o texto destaca também,

registro foi feito nos livros do Tombo Histórico, Tombo Arqueológico, Etnográfico

arquitetos modernos que trabalharam em Belo Horizonte, como Sylvio Vascon-

e Paisagístico, Tombo das Belas Artes e Tombo das Artes Aplicadas e certificado

celos, Nicola Santolla e outros (P-01118070.99.04/03-PMBH: 11). Outra questão
de interesse local, também destacada no processo foi a ruptura da barragem
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pelo Presidente da Fundação Municipal de Cultura e membro do CDPCM-BH, Ro-

Percebe-se nos três processos de tombamentos, uma preocupação em demon-

drigo Barroso Fernandes, em abril de 2005.

strar as mudanças conceituais que vinham ocorrendo nos órgãos de patrimonial-

5. Considerações finais

ização brasileiros no contexto de redemocratização do país, a partir da década de
1980. Os “novos objetos, problemas e abordagens” (CHUVA, 2017) do campo do
patrimônio brasileiro davam a tônica das políticas de preservação do país naquele

O panorama complexo que essa análise descortina possui nuances que ainda não

momento e algumas de suas influências aparecem explícitas nos processos de

abordamos e que, certamente, contribuirão para um conhecimento mais profundo

tombamentos do conjunto da Pampulha. Assim, questões como as referências

do contexto marcado pelas políticas de preservação ao patrimônio na passagem

culturais, a necessidade de participação das comunidades no processo de patri-

do século XX para o XXI, dentro e fora do Brasil. Entretanto, a análise das narrativas

monialização, os estudos antropológicos e concepções mais amplas do que seja

dos processos de tombamentos do conjunto da Pampulha constitui-se como um

patrimônio, bem como de sua gestão, são encontradas nas narrativas.

primeiro passo, por meio do qual ficam evidenciadas algumas tendências, alguns
elementos norteadores das políticas patrimoniais contemporâneas.

Entretanto, o que se percebe ao longo do processo, o qual por vezes se estende
por alguns anos, é um descompasso entre os estudos iniciais, feitos por equipes

Os trabalhos para os tombamentos do conjunto da Pampulha dentro do Brasil

técnicas ligadas aos órgãos de preservação ou por empresas especializadas nesse

se desenvolveram entre os anos de 1984 e 2003. Consideramos que ao longo

tipo de serviço e o tombamento final. Ao longo do processo, as novas abordagens,

desses dezenove anos as instituições de proteção ao patrimônio nas três esferas

não raras vezes, convivem com o peso da tradição, demonstrando as rupturas e

em que existem no Brasil, ajudaram a elaborar e consolidar uma narrativa acerca

continuidades que se tornaram inerentes à trajetória das políticas patrimoniais

do próprio bem em questão e também do contexto que o envolve. Além disso, a

brasileiras. No caso específico do conjunto da Pampulha, um bem cultural de na-

análise dos processos de tombamentos produzidos pelo IEPHA-MG, pelo IPHAN e

tureza material, os novos estudos sobre a cidade e sua complexidade, os difer-

pelo CDPCM-BH permite uma compreensão das políticas de proteção ao patrimô-

entes grupos sociais, entre outros, convivem com a narrativa oficializada sobre

nio brasileiro desenvolvidas em um contexto histórico importante para o país,

a arquitetura moderna brasileira, seus grandes feitos e grandes personagens. E,

como foi a passagem do século XX para o XXI.

normalmente, não obstante a parte teórica que dá suporte ao processo de tombamento, quando chega o momento da decisão final pelos Conselhos do patrimônio,

Nessa análise preliminar que apresentamos, fruto de uma pesquisa inicial sobre o

as questões estéticas e as concepções tradicionais acerca do patrimônio acabam

processo de patrimonialização do conjunto da Pampulha, procuramos descrever

tendo peso maior e definindo as situações.

os processos de tombamentos e explicitar as principais ideias norteadoras das
ações de preservação naquele contexto histórico. Buscamos destacar agentes que

Observa-se isso, por exemplo, no fato de serem três tombamentos diferentes, que

exerceram papeis importantes nesse processo, nas três instituições, para apre-

atribuem nomes diferentes ao bem e nos quais esse mesmo bem tem configu-

sentar uma imagem menos impessoal delas. Se o processo de patrimonialização

rações igualmente distintas. O que eles têm em comum é exatamente o conjunto

de um bem é um processo de atribuição de valor, consideramos importante que

de edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer na década de 1940, a pedido do en-

os agentes desse contexto apareçam e sejam analisados em seus contextos e lu-

tão prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Por vezes, o termo Pampulha

gares de fala.

até se confunde com esse conjunto, restringindo ao bem, uma região inteira da
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cidade. Isso ocorre menos no tombamento municipal, no qual um número maior e

reflexão sobre os títulos, seus termos e variações de processo para processo, é

mais diverso de edifícios recebe proteção. No tombamento federal um fato chama

um exercício interessante para se pensar o contexto de cada tombamento e o

à atenção: a discussão relativa aos tombamentos do bar e restaurante Redon-

processo de atribuição de valor a um bem.

do e do Monumento a Yemanjá. O estudo realizado pela regional do IPHAN em
Minas Gerais explicitou a importância do Redondo e do Monumento a Yemanjá

Outro ponto que destacamos nessa análise dos processos de tombamentos do

para determinados grupos sociais de Belo Horizonte. Não obstante a tais justifi-

conjunto da Pampulha, é a própria construção da narrativa. Em geral, os textos

cativas aos textos sobre as referências culturais, participação da comunidade, etc,

são formados a partir de inúmeras citações de autores, normalmente arquitetos,

esses dois bens são retirados da discussão ao longo do processo. O restaurante

que disseram algo valorativo em relação ao bem. Como dissemos a princípio, não

Redondo foi considerado pelo Conselho Consultivo do IPHAN, naquele contexto,

há espaço para o dissenso, a não ser alguma impugnação de proprietário priva-

como de interesse apenas municipal. O mesmo ocorreu com os estádios Mineirão

do, que é alguém de fora do grupo que deseja e promove a patrimonialização e

e Mineirinho. Quanto ao Monumento a Yemanjá e às festividades religiosas a ele

que possui interesses particulares. Fora esse caso, o processo de tombamento se

relacionadas e mencionadas no estudo que consta no processo, foi considerado

constitui como um local de reunião de vozes ativas – políticos, técnicos das institu-

destoante em relação ao tombamento principal, voltado exclusivamente às obras

ições, advogados, arquitetos, conselheiros – e passivas – bibliografia utilizada para

de Oscar Niemeyer.

embasar as narrativas, sendo todas essas vozes harmonizadas em um discurso de
direção previamente definida. É notável a costura de citações de diversos autores

A participação das comunidades, destacada nos textos dos três processos, não

sem que nenhuma delas seja problematizada, como é o caso das citações de tex-

é exemplificada em nenhum deles. Embora se ressalte que a proteção a alguns

tos de Oscar Niemeyer ou Lúcio Costa afirmando o “valor inquestionável” dos ed-

edifícios da região da Pampulha fosse desejo de setores sociais de Belo Horizonte,

ifícios modernos da Pampulha. A atuação de Juscelino Kubitschek nesse contexto,

não há documentação a esse respeito nos processos. Por outro lado, os processos

bem como seu período à frente da Administração Pública em Belo Horizonte, no

parecem surgir das iniciativas de políticos proeminentes, como é o caso do tom-

estado de Minas Gerais ou na Presidência da República são igualmente naturaliza-

bamento federal, cujo pedido partiu da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no

dos. São citados trechos do político como justificativa de valoração ao conjunto da

contexto de comemoração do primeiro centenário da cidade, na década de 1990.

Pampulha, sem a menor preocupação de análise crítica dos mesmos.

Para além disso, os tombamentos se justificam pelas características arquitetônicas das obras de Niemeyer e outras, pela importância do conjunto de Niemeyer na

Gostaríamos de destacar, ainda, os históricos da região da Pampulha e dos bens

Pampulha no contexto da trajetória da arquitetura brasileira ou da importância do

a serem tombados, que constam dos processos de tombamento. Como o foco

próprio Niemeyer e/ou de Juscelino Kubitschek.

das narrativas está nas construções modernas da década de 1940, o processo de
urbanização da região da Pampulha, em Belo Horizonte, se apresenta como uma

Com relação aos nomes atribuídos aos bens tombados, os processos definem

linha evolutiva até a chegada da arquitetura moderna. Fala-se das fazendas e dos

títulos sem explicar os conceitos que os constituem e sem problematizar os seus

grupos de imigrantes que existiram naquela região e das desocupações para a

termos. Tais informações seriam importantes para a compreensão do que cada

construção da barragem e urbanização que adveio disso, sem a preocupação de

instituição, em seu momento, entendeu por conjunto, por urbanístico, paisagísti-

problematizar tais acontecimentos ou de valorizar tais memórias. Menciona-se

co, moderno, arquitetônico, da Pampulha ou da Lagoa da Pampulha. De resto, a

o conjunto de Niemeyer como algo construído para a elite da capital mineira e,
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em torno disso, os problemas que apareceram são apresentados como proble-

A narrativa menciona o século XX como contexto pós-colonialista das Améri-

mas para a conservação do conjunto. Assim, o transbordamento da barragem,

cas, período no qual alguns territórios americanos estariam se firmando como

a não aceitação da capela de São Francisco pela igreja Católica ou o fechamento

nações. O texto cita, também, o contexto brasileiro, particularmente o da cidade

do Cassino pela proibição dos jogos de azar no Brasil, poucos anos após a sua

de Belo Horizonte na década de 1940. Em uma perspectiva historicista, Juscelino

inauguração, só são considerados em sua dimensão estritamente ligada à conser-

Kubitschek e Oscar Niemeyer são narrados como os homens certos, no lugar e

vação daqueles prédios ou ao sucesso do complexo da Pampulha como atrativo

momento certos. Alinhavados, contexto político, ideário moderno, embasamen-

turístico. As implicações dessas e de outras questões para a população não são

to teórico internacional e “genialidade genuinamente brasileira”, estavam plena-

problematizadas.

mente atendidas as exigências dos três critérios da UNESCO para que o “Conjunto
Moderno da Pampulha” fosse declarado Patrimônio Mundial.

Por fim, consideramos importante refletir sobre o fato de que essas narrativas já
consagradas sobre o conjunto da Pampulha também foram projetadas fora do

O que se vê por meio dessa análise da trajetória de patrimonialização do conjun-

Brasil, uma vez lançada a candidatura deste bem ao título de Patrimônio Mundial

to da Pampulha, portanto, é a construção de uma memória sobre o movimento

da UNESCO, na década de 2010. Com o título de “Conjunto Moderno da Pampulha”

moderno brasileiro, que surge exatamente num contexto de crise da arquitetura

o bem foi listado como Patrimônio Mundial em 2016. No contexto da UNESCO,

moderna, no Brasil e no mundo. A partir de então, não obstante os importantes

essa candidatura pode ser considerada icônica, se destacarmos o fato de ter sido

avanços que as discussões acerca do patrimônio vivenciaram dentro e fora do

o primeiro conjunto arquitetônico moderno, na categoria Paisagem Cultural, a ser

Brasil, essas narrativas permaneceram incólumes, impermeáveis às novas abor-

incluído na Lista do Patrimônio Mundial.

dagens, objetos e problemas que já faziam parte do campo do patrimônio. Compreender essas situações em seus contextos históricos permite ter uma noção das

Pela análise dos processos de tombamentos realizados dentro do Brasil entre as

políticas de preservação do patrimônio brasileiro nas últimas décadas e fazer uma

décadas de 1980 e 2000, pode-se afirmar que, munidos das memórias já cristal-

reflexão sobre suas conseqüências para a sociedade brasileira.

izadas acerca do chamado movimento moderno brasileiro, acerca da Pampulha e
de seu criador - o arquiteto Oscar Niemeyer - os técnicos responsáveis pelo Dossiê
de Candidatura da Pampulha ao título de Patrimônio Mundial puderam arquitetar
uma narrativa que erguia o conjunto à condição de Patrimônio Mundial. Evidentemente, o Dossiê encaminhado à UNESCO tem características próprias e precisa
ser analisado em seu próprio contexto. No entanto, as narrativas de valoração ao
conjunto da Pampulha encontradas nele, não diferem substancialmente das narrativas contidas nos processos de tombamentos realizados internamente.
Nos meandros dessa narrativa, matizaram-se fatores políticos, como a idéia de
uma República brasileira que rumava ao progresso técnico e a visão de Juscelino Kubitschek como o prefeito visionário que teria tornado tudo aquilo possível.

2506

2507

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências bibliográficas

IEPHA-MG. Guia de Bens Tombados IEPHA-MG. 2ª Ed. Belo Horizonte: IEPHA-MG,

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a di-

NASCIMENTO, Flávia Brito do. Blocos de Memória: Habitação social, arquitetura

fusão do nacionalismo. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Cia. Das Letras, 2008.
BENJAMIN, Walter. O anjo da História. Organização e tradução de João Barrento. 2ª
ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 2005.
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. Trad. Ana M. Goldberg. São
Paulo: Perspectiva, 2016.
CANDAU, Joël. Memória e Identidade. Trad. Maria Letícia Ferreira. 1ª ed. São Paulo:
Contexto, 2014.
CAVALCANTI, Lauro Pereira. Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
CHOAY, Françoise. A alegoria do Patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/Editora

2014. Vol.1.

Moderna e Patrimônio Cultural. São Paulo: Editora da USP: Fapesp, 2016.
MARINHO, Silvino. O aumento de bens do movimento moderno na Lista do Patrimônio Mundial e o debate sobre autenticidade. Anais do 12º Seminário DOCOMOMO Brasil. Uberlândia, MG, 21 a 24 de Nov de 2017. P.3.
MARINS, Paulo César Garcez. Novos Patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das
políticas patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos. Rio de
Janeiro, vol.29, nº57. PP.9-28, jan-abr 2016.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, 1989.
SMITH, Laurajane. El “espejo patrimonial”. Ilusion narcisista ou reflexiones múltiples? Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, n.12, enero-junio, 2011,
PP.39-63. Universidad de Los Andes, Bogotá.

UNESP, 2001.
CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os Arquitetos da Memória. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2009.
____________. Possíveis narrativas sobre duas décadas de patrimônio: de 1982 a
2002. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nº35, 2017. PP.79-103.
CASTRO, Mariângela & FINGUERUT, Silvia orgs. Igreja da Pampulha: restauro e reflexões. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ; IPHAN, 1996 (Série “Risco Original”).
2508

2509

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

ARQUEOLOGIA DE UMA
GRANDE TRAGÉDIA NO
VALE DO GUALAXO DO
NORTE, MARIANA - MG
BAETA, ALENICE. (1); PILÓ, HENRIQUE
1. Artefactto Consultoria

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

RESUMO
Este estudo faz parte de uma pesquisa contratada pela Cáritas Brasileira, regional
Minas Gerais, organismo da Conferência Nacional dos Bispos-CNBB, à empresa Pólen
Consultoria e Projetos em 2017, constituída por uma equipe multidisciplinar tendo
por fim a elaboração de um “Diagnóstico Preliminar dos Bens Culturais Identificados
no Território Atingido em Mariana pelo Rompimento da Barragem de Fundão”,
dando subsídios à assessoria técnica dos atingidos pela barragem de rejeitos da
Samarco em Mariana, MG, visando a democratização e difusão das informações e
colaborando nas decisões relativas à reparação de perdas e danos.
O presente artigo versa especificamente sobre o tema patrimônio arqueológico, a
sua diversidade, paisagens e potencialidade no município de Mariana, focalizando as
localidades atingidas pela barragem de Fundão no vale do rio Gualaxo do Norte.
Palavras-Chave: Patrimônio Arqueológico; Gestão; Pós-Desastre

alenicebaeta@yahoo.com.br
2. Artefactto Consultoria
henriquepilo@gmail.com
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Visando apresentar o contexto e a política patrimonial vigente referente aos bens
“... alimentar a memória dos homens requer tanto gosto,
tanto estilo, tanta paixão, como rigor e método.”
Jacques Le Goff

Introdução
Será aqui tratado especificamente o tema patrimônio arqueológico, onde serão
enfatizados os aspectos legais, teóricos, a diversidade e a importância do patrimônio arqueológico e o simbolismo dos bens materiais das localidades atingidas pela
Tragédia[1] ou Desastre Tecnológico[2] decorrente do rompimento da barragem de
Fundão no vale do rio Gualaxo do Norte, cujo rejeito adentrou o vale do rio Doce,
atingindo também o litoral, causando severo impacto.
Foi realizado levantamento de fontes processuais, primárias e secundárias que
permitiu construir interpretações objetivas sobre o tema, seu contexto e questões
metodológicas, propondo recomendações e reflexões a respeito.
Foram ainda produzidas pela equipe bases cartográficas que permitiram identificar eventuais estruturas arqueológicas em localidades degradadas no vale do rio
Gualaxo do Norte, além da indicação de vestígios atingidos pela lama, a partir de
identificações em campo.

arqueológicos que essa pesquisa se ancora, seguem de forma resumida, os principais suportes normativos e teóricos.

Cultura Material e a Diversidade de Sítios
Arqueológicos
O termo “objetos da memória” deveria ter sido considerado desde a ocasião do
evento, com o estabelecimento preciso de normas científicas, conceitos e critérios,
evitando que determinada coleção fosse valorizada em detrimento a outra(s).
Segundo a historiadora e museóloga L. Julião, em artigo publicado no Caderno
de Diretrizes Museológicas (2006), a noção e tratamento da cultura material deve
atentar, sobretudo, para a multiplicidade de elementos, evitando hierarquizações,
valorizando assim o sistema de significações do patrimônio de uma localidade.
“A adoção deste conceito de cultura pressupunha abandonar alguns
procedimentos que faziam tradição nos museus — a priorização
de segmentos da cultura dominante, a valorização de tipologias
específicas de acervo, a ideia de hierarquização da cultura — em favor
da ampliação do patrimônio a ser preservado e divulgado. De lugares
consagrados ao saber dogmático, os museus deveriam se converter em
espaços de reflexão e debate, ajustados aos interesses e às demandas
reais das comunidades.” (JULIÃO, 2006: 25-26)
Essa nova tendência em museologia e tratamento de acervos e coleções valori-

Termo utilizado pelo MPF que tipifica legalmente o evento. Reforça o
enquadramento do desastre como homicídio qualificado com dolo eventual. (cf. http://
www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-denuncia-26-por-tragedia-emmariana-mg)
[1]

Termo também adequado para o tema aqui tratado, mas que evidencia o tipo
de evento ou colapso, no caso quando não possui origem natural e sim tecnológica,
a partir de erro ou negligência humana e de planejamento. Definido na Instrução
Normativa IN n. 1 de 2012 - Ministério da Integração Nacional. (Cf. http://www.
ejemplos.co/20-ejemplos-de-desastres-tecnologicos/#ixzz4oPpHRiFJ)
[2]
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za a concepção antropológica de cultura, compromissada com a percepção mais
abrangente do sistema de significações patrimoniais de uma comunidade, permitindo comunicar, reproduzir e vivenciar um modo de vida global distinto e
de fazer, envolvido em todas as formas de atividade social. Rompe assim com a
tradição ocidental renascentista que tem como premissa a valorização das obras
de arte, peças e templos religiosos católicos em detrimentos a outros tipos de
artefatos e nuances culturais. As marcas e danos impressos em peças e objetos,

2513

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

podem, por sua vez, também dizer muito sobre a sua história, o seu lugar e o seus

Alguns viajantes e naturalistas estiveram em Mariana e percorreram o trecho da

novos significados e olhares.

estrada real de Camargos, descrevendo dentre outros locais, o antigo povoado de
Bento Rodrigues, tais como, J. Mawe (1748);Eschwege (1979); Saint- Hilaire(1975);

A proposição da Nova História, que tanto alargou o campo de análise e reflexão do

Spix & Martius (1981); J. E. Pohl (1976); A. Caldcleugh (2000); Bunburry(1981);Gard-

historiador a partir do século XX, insiste na necessidade de se recuperar e valorizar

ner ( 1975); Burton (1976). Dentre os relatos destaca-se a descrição da paisagem

os diversos tipos de fontes, em detrimento da utilização excessiva de documen-

feita por Spix e Martius da região focalizada neste estudo, revelando a importância

tos escritos por parte dos historiadores positivistas. Propõe a multiplicidades de

histórica e potencialidade arqueológica da mesma.

fontes e de abordagens, com a valorização das narrativas e de diferentes tipos de
vestígios - a “história em migalhas”; introduzindo a premência de maior rigor com
relação ao tratamento da cultura e da vida material e de suas inúmeras dimensões
e possibilidades.
Segundo os historiadores Bucaille e Pesez, a noção de cultura material é heterogênea, crucial e rica em diferenças matizes.
“Em primeiro lugar, demasiadas vezes se ignora o facto de que a cultura
material é cultura. Nessa qualidade possui dois dos seus aspectos
principais: a colectividade (oposta à individualidade) e a repetição (por
oposição ao acontecimento) dos fenômenos que a compõem, o que, em
qualquer ciência, define uma importante situação epistemológica e por
conseguinte, opções ideológicas e metodológicas.” (BUCAILLE & PESEZ,
1989: 25)

“Ainda à tarde, seguimos para o Arraial de Bento Rodrigues, distante
uma légua a sudoeste, e pernoitamos num rancho, de onde apreciamos
mais uma vez o panorama da bela Serra do Caraça(...). Na região de
Bento Rodrigues, acha-se ouro por toda parte, na argila vermelha, que
jaz por cima do xisto quartzítico. Como o modo de exploração dessas
minas não divergia do que até aqui havíamos visto, não nos demoramos
na estrada real, que leva à cidade de Mariana, distante três léguas ao
sul de Bento Rodrigues.”( SPIX & MARTIUS, 1981:250)
Visando mensurar esta potencialidade arqueológica e histórica do território há
inúmeros locais com estigmas ou indícios de se tratar, pelo menos, de unidades
de mineração que foram atingidas pela lama e que deveriam ser averiguadas; importantes guias para se localizar estruturas anexas, ou não, de menor visibilidade
com outros usos e funções, visando entender as relações sistêmicas e de territorialidade no vale Gualaxo do Norte ao longo do tempo e seus manejos.

O sociólogo Otávio Ianni (1988), enfatiza que se não fosse as pressões e documentos internacionais que o Brasil se tornou signatário, o patrimônio oficial estaria possivelmente ainda sendo relacionado a monumentos religiosos, edificações
suntuosas, quadros, esculturas associadas às famílias aristocráticas e à elite em
geral.
A Arqueologia Histórica na esteira do debate sobre a necessidade de ampliar esta

“Aqui, neste texto, falaremos dessa construção social e, além disso, de
enxadas e foices, machados, moinhos, monjolos, moendas, gamelas,
caixas de mantimentos, quartas de madeira, de alambiques... Deixemos
de lado os almocafres, os carumbés, a as bateias. Falemos de terras que
se lavram e de onde se tiram alimentos e de homens e mulheres que as
amainam e que distribuem seu produtos em caminhos e descaminhos.”
(MENEZES, 2007: 338)

reflexão em termos práticos questiona as aporias e contradições no tratamento
da cultura material quando se privilegia monumentos edificados, peças e ou bens

Por isto, faz-se necessário identificar e mapear os muros, valos, engenhos, mon-

de valor monetário ou estético. (FUNARI, 2007)

jolos, moinhos, rodas d’água, paiol, forjas, tornos, chiqueiros, currais, locais de
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oferendas, dentre outros, visando resgatar a sua história, distintas tecnologias e
cronologias. Enfim, lugares que fazem parte da memória e da sócioeconomia das
comunidades rurais da região mineradora.
Necessário ainda destacar a relevância dos antigos muros na região aqui focalizada, que é uma categoria de bem de interesse arqueológico, vinculada ao cercamento de distintas áreas de trabalho voltadas ao criatório de gado (currais) e
de animais domésticos, plantio, divisas de propriedades rurais e de edificações
religiosas, civis e terrenos em núcleos urbanos, dentre outras funções. Este tipo de
bem cultural é também marcante na paisagem mineira, tendo sido objeto de um
recente artigo de M. P. Miranda e L. Alvarenga (2017).
“Entre os vestígios das intervenções humanas que modelaram as
paisagens mineiras, mormente no período colonial, destacam-se os
valos divisores e os muros de pedra- largamente utilizados, certamente
por influência dos europeus que aqui se instalaram àquela época
quando a mão de obra escrava era abundante e a tecnologia do uso do
arame ainda não existia. Tais estrutura eram utilizadas, principalmente
para a demarcação de divisas entre propriedades” (MIRANDA &
ALVARENGA, 2017:9)
Estes pesquisadores da área do direito patrimonial e ambiental ainda expõem a
necessidade de se valorizar as “contexturas espaciais” de valos, currais e muros ao
abrigarem materializações de modos de fazer típicos de comunidades.

Imagem 1- Segmento de muro de alvenaria de pedra seca no Núcleo Histórico de Bento Rodrigues.
Mariana, MG. Foto: A. Baeta, 2013

A análise de uma menor unidade material encontrada em uma localidade traduzida por “ínfimos vestígios”, dispostos no solo, encerra uma extensa rede de informações que parte faz parte da cultural material de um lugar; que vão desde
a análise e formas de confecção utilizada, até o reconhecimento da paisagem ao
redor e da sua contextualização temporal e estilística. (SILVA, 2007)
Uma modalidade muito rara e considerada excepcional em Minas Gerais são os
muros de “pedra fincada”, onde lajes ou lajotas apresentam-se perfiladas lateralmente cujas bases são enterradas no solo, constituindo um tipo de cerca vedada
cujas arestas das lajes se ladeiam impedindo a passagem de pequenos animais,
por exemplo. Em Bento Rodrigues, os locais onde havia trechos de pedras fincadas foram atingidos pela avalanche de material lamoso, se encontrando, no
momento, submersos e/ou sotopostos na barragem do Dique S4, segundo informações dos moradores.
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Na obra “A Geografia do Crime” (2005) C. Anastasia traça o perfil da sociedade colonial e dos usuários dos caminhos e descaminhos, revelando atos generalizados
de resistência, violência e de repressão nesses territórios mineiros.
As inúmeras sublevações faziam que a coroa tomasse uma série de medidas com
relação a segurança dos caminhos reais, desde o controle de consumo de aguardente pelos negros e mestiços nos engenhos próximos aos caminhos, até a restrição no comércio e uso da pólvora.
“Salteadores, quilombolas, vadios, contrabandistas e monstros das
mais variadas estirpes povoavam essas áreas.” (ANASTASIA, 2005:14)
Imagem 2- Segmento de muro de pedra “fincada”, modelo excepcional- Núcleo Histórico de Bento

Neste contexto efervescente foram identificadas em Mariana e adjacências,

Rodrigues. Mariana, MG. Foto: A. Baeta, 2013.

pequenas cavernas que podem ter sido utilizadas como locais integrantes de ro-

Trechos dos muros de modalidade pedra fincada ainda estavam associados a segmentos da estrada real que também foram afetados pela onda de lama e posteriormente pela instalação do Dique S4.
Sob este espectro, merece mencionar a importância de se valorizar os itinerários
culturais de um território ou ainda os bens culturais lineares e seus alinhaves microregionais. Este é o caso dos antigos caminhos do ouro e ou da mineração na
região de Mariana e de Ouro Preto, e a sua conectividade com sítios (ainda inventariados ou não) que os bordeja, como, estalagens, hospedarias, roças, vendas,
capelas, cemitérios, núcleos urbanos, fazendas, ranchos de tropeiros, pontes, etc.
Os itinerários relacionados especificamente aos “caminhos da mineração” iam
muito além da necessidade de circulação do metal precioso, mas, sobretudo, de
pessoas, alguns com seus produtos e artigos de consumo, imbuídos em atividades
que dessem suporte para a manutenção das minas e do aquecimento das relações
mercantis entre várias localidades da colônia. (ZEMELLA, 1990)

2518

tas de fuga de fugitivos e esconderijos provisórios. (BAETA & PILÓ, 2015)
A Capela de Santo Antônio se assenta em antigo núcleo do início do século XVIII,
sendo a sua feitura original atribuída ao início do século XVIII. Há relatos de que
foi ouvido ainda “badalos” do sino da capela no momento do desmoronamento e
de seu colapso.
Este local que já se constituía como um importante campo sagrado tradicional
adquiriu outros e outros significados após este desastre tecnológico, devendo ser
entendido enquanto uma “paisagem simbólica” com as marcas da tragédia, fluida
e dinâmica. Segundo Marcelina de Almeida (2013) o cemitério é um local pleno de
significações que se inserem no campo dos dogmas, superstições, lendas e verdades. Um campo simbólico onde o invisível é evocado através do visível.
Por isto, estes sítios devem ser tratados de forma muito criteriosa, sobretudo junto aos moradores locais e descendentes dos que ali foram sepultados, devendo
sempre privilegiar a sua proteção e reverência.
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“Perturbar os mortos, mesmo em busca de conhecimento, não é mais
aceito por inúmeros grupos sociais. Trata-se de uma violência contra
a memória e contra a cultura, hoje vista como injustificável por alguns
segmentos sociais. Por se tratar de um espaço que evoca ancestralidade,
é necessária a correta observação de aspectos éticos, religiosos e
científicos, antes e durante as intervenções arqueológicas no interior dos
campos santos”. (TAVARES, 2012)
A arqueóloga T. Lima, buscando subsidiar a elaboração de uma postura ética da
Sociedade de Arqueologia Brasileira-SAB, no que se refere a pesquisa em sítios
cemitérios históricos, elaborou artigo nos anos noventa em revista internacional
que propôs o seguinte:
“Restos humanos históricos não devem ser por princípio, perturbados, a
menos que isso seja inevitável. O interesse científico não é considerado,
por si só, razão suficiente para sua perturbação. Em caso de
intervenção, o tratamento a ser dispensado aos restos humanos deve
ser discutido com as populações descendentes, que terão sempre a
última palavra em questão”. (LIMA, 1994)
O cemitério deve ser interpretado e traduzido como ambiente simbólico em uma
cidade por onde se apreende os estímulos sensoriais e a cosmologia das pessoas,
além da sua organização social e territorial, por onde se dá laços afetivos dos seres
humanos com o meio ambiente material”. (TUAN, 1980)
Segundo o teólogo Leonardo Boff estamos vivenciando fruto da cultura dominante uma cultura de medo e da guerra voltados a valores cambiantes. Os valores
relacionados à justiça social, direitos humanos e étnicos, respeito e sensibilidade
à diversidade cultural e ao patrimônio cultural devem sempre prevalecer. (BOFF,
2002)
Esta crise, segundo o pensador e sociólogo Z. Bauman é caracterizada pela “liquidez
dos conceitos e dos valores” na pós-modernidade. Os conceitos volúveis, maleáveis
e descartáveis, se refletem diretamente na vida das pessoas e nos seus direitos, as
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quais vêm a sofrer diante da mencionada crise de valores e da falta de referência
humanitária, onde prevalecem os interesses econômicos e políticos imediatos e
atitudes individualistas e autoritárias.
“Atualmente, o problema da identidade resulta principalmente da
dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, da
virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão da identidade
que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício, e a resultante
necessidade de não adotar nenhuma identidade com excessiva firmeza,
a fim de poder abandoná-la de uma hora para a outra, se for preciso.”
(BAUMAM, 1998:155)
A Arqueologia da Paisagem é uma tendência teórico-metodológica, que considera
a necessidade da percepção dos estigmas deixados pelo tempo nas paisagens
onde se situam os sítios arqueológicos estudados, valorizando o processo de ocupação humana e os sucessivos manejos do território e suas peculiaridades microespaciais e intrassítios. Certamente o desastre tecnológico ocorrido no vale do
Gualaxo do Norte é um marco temporal do ponto de vista socioambiental excepcional na paisagem cultural.
Os desastres podem ocasionar estigmas e perdas materiais e humanas imensuráveis nas pessoas. Nesse universo de danos, as pessoas afetadas podem ter
perdido familiares, amigos, casa, estrutura de apoio comunitário, trabalho e outros bens de valor para a sobrevivência e afetivo, estando assim expostas a um
contexto social vulnerável e incerto, e consequentemente a um grande estresse
individual e coletivo. Um desgaste abrupto pode causar graves sequelas à saúde
física e psicológica das pessoas envolvidas (REYES, 2006; BRITTON, 1986).
Bawden & Reycraft (2000) organizaram importante publicação a partir dos simpósios da 62ª Reunião Anual da Society for American Archaeology em Nashville, em
1997, que busca examinar e interpretar as evidências e as interações entre desastres e mudanças humanas no registro arqueológico. As contribuições demonstram que a resposta humana ao desastre ambiental não é predeterminada e sim
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resultado de fatores culturais, econômicos, ideológicos e políticos. Estas primeiras
discussões deram embasamento na construção da linha de pesquisa arqueologia de desastres que lida com o rescaldo de eventos de fatalidade em massa e
lida com necessidades urgentes, como identificação de vítimas e investigação de
cenas, insiste que as cenas das tragédias são provas e devem ser registradas, investigadas e musealizadas. Em alguns casos a arqueologia do desastre trabalha
de forma afinada e atrelada com a arqueologia forense, possuindo por isto, forte
caráter humanitário e social. (GOULD, 2007)
Garcia-Renedo (2008) acrescentou o termo “catástrofe” como sendo um evento ou
desastre de maior grau de estresse coletivo. Este parece ser o cenário socioambiental e o contexto das comunidades atingidas do vale do Gualaxo do Norte.
Sobre os estigmas na paisagem o nível máximo da camada da lama que foi depositada tornou-se depois de rebaixada e assentada um marco da tragédia ocorrida em 2015 cujo conteúdo foi constituído por testemunhos variados deslocados
através do movimento do deslizamento da lama. Configurou assim uma camada
sotoposta de referência histórica e ambiental desta tragédia. A onda de lama deixou diferentes marcas nas paredes, por impregnação, nos postes, nas árvores e
rochas colorizando a parte baixa dos mesmos atingidos pela avalanche. Trata-se
ainda de uma prova da tragédia crime, que não deve ser apagada e sim registrada
- reparada.

Imagem 3- Muro de pedra em localidade atingida pela lama e rejeito. Paracatu de Baixo. Foto: H. Piló,
2017.

Segundo os geólogos Saadi e Campos (2017) a avalanche de lama deixou um rastro de destruição de vidas humanas e patrimonial no sentido amplo, por meio de
uma corrente fluvial com altíssima turbidez que percorreu o restante do fundo
de vale “empurrando” uma onda de cheia e removendo e/ou destruindo tudo o
que encontrava no canal e sobre os baixos terraços e encostas que constituem as
margens dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo.
“Quatro meses após o desastre, houve assentamento e selamento do
solo (hard-setting) formando uma crosta de areia fina/silte duríssima à
penetração.” (SCHAEFER et al. 2016:19)
Importantíssimo lembrar que abaixo da camada de tecnossolo que está sendo recomposta pode ainda haver inúmeras estruturas e ou bens móveis variados. Estes
bens culturais e vestigiais sotopostos como exposto, são bens da união.
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Resquícios do Pré-Colonial no Gualaxo
Durante o período pré-colonial localidades que hoje pertencem ao município de
Mariana e adjacências (incluindo o Espinhaço Meridional e a Serra da Moeda) fizeram parte de rotas de grupos humanos pelo menos nos últimos milênios.
O abrigo Mirandinha ou Gualaxo é um importante guia nesse sentido, pois se situa
no vale do Gualaxo do Norte, na região de Camargos, a aproximadamente 6 Km do
Núcleo Histórico Bento Rodrigues.
Por enquanto, é o único abrigo com figurações rupestres cadastrado no município
de Mariana, sendo assim referência regional no que tange ao tipo abrigo sob rocha
com grafismos pré-coloniais na região do Quadrilátero Ferrífero neste município.
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fases estilísticas, na região central de Minas Gerais. Essa tradição é identificada
desde o norte do Paraná até o estado de Tocantins, sendo que a região de maior
ocorrência corresponde aos Cerrados e às regiões serranas do Centro de Minas
Gerais, onde suas figuras, a princípio, seriam as mais antigas e permanentes.
Caracteriza-se pela predominância visual (e, muitas vezes, quantitativa) de figuras de animais, quadrúpedes (sobretudo cervídeos) e peixes, além de formas
abstratas, tais como traços, pontos e pectiformes. Os cervídeos e quadrúpedes
são as representações mais comuns, mas, segundo as localidades e as épocas, há
também representações de peixes isolados ou de cardumes, como ocorre em um
nível pictural intermediário em abrigos na Serra do Cipó e Cocais, por exemplo. Há
ainda representações de homens em sua maioria em formados por linhas, conhecidos como “lambdas”. (BAETA, 2011)
As figuras Planalto pintadas são em sua grande maioria monocrômicas quase sempre em variados tons de vermelho, amarelo e mais raramente em preto e branco.
Ainda mais incomuns são figuras com as cores ocre, marrom e rosa. Segundo os
estilos, os animais se apresentam contornados ou parcialmente preenchidos por
traços paralelos ou pontos, sendo típico do Espinhaço Meridional como na Serra
do Cipó e região de Diamantina este tipo de forma de decoração interna das figuras.
Grosso modo, a factura e traço das figurações é bem mais tênue, se comparada
com a feitura das figurações no Carste de Lagoa Santa, normalmente apresentadas chapadas ou cheias e sem muitos detalhes anatômicos indicados.

Imagem 4- Figurações Rupestres do abrigo arqueológico Mirandinha. Camargos, Mariana, MG. Foto: H.
Piló, 2014. (Acervo: Artefactto Consultoria)

As figurações impressas no suporte do Abrigo Mirandinha, por suas características temáticas e estilísticas podem ser atribuídas a Tradição Planalto, que possivelmente é a mais antiga expressão gráfica e de longa duração, com suas devidas

2524

No abrigo Mirandinha ou Gualaxo o repertório temático nos tons vermelho claro e
escuro se restringe, a priori, a cervídeos galhados, com indicação de cascos e joelhos, além de quadrúpede e figuras geométricas, no caso, pontos, traços e figuras
circulares compostas.
Este é o cenário atual artístico a partir das figuras reconhecíveis, mas há outros
vestígios que podem ser identificados em futuros estudos de registros no local,
2525
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por meio de lupas e filtros, podendo ampliar este temário e quadro crono-estilísti-

Crime, obviamente, pois a lama decerto encobriu, destruiu parcialmente (em dif-

co. Suportes desplacados, tintas descascadas e diferentes camadas de pátina in-

erentes níveis) e deslocou vestígios e estruturas; todavia, os sítios e muitos de

dicam que muito mais figuras foram ali confeccionadas, em pelo menos dois mo-

seus componentes sempre estiveram na localidade e arredores, prova disto, é que

mentos picturais distintos no período pré-colonial.

poucos meses seguintes foram expostos e elucidados inúmeros segmentos de
muros, curral, cochos, bases e paredes de casarios e da própria capela de São Ben-

O abrigo de Mirandinha aqui focalizado, indica assim forte conectividade com os

to, cemitério, caminhos e inúmeras modalidades de testemunhos móveis associa-

estilos para além da região do Caraça, que se aparentam estilisticamente sobre-

dos a unidades domésticas, comerciais, religiosas, de interesse pessoal e coletivo,

modo com as figurações da região de Cocais e Santana do Riacho.

sendo algumas delas também de cunho “sacro”, religioso e mágico, associadas

Todavia, o tratamento gráfico das figuras do Gualaxo demostra uma peculiaridade tecno-estilística notória, pois se pode propor que este abrigo representa

a diferentes períodos da história desses núcleos e de propriedade de diferentes
pessoas da comunidade.

um ápice da expressão “pontilista” da expressão pictural pré-colonial na região do

As marcas da lama e de seus danos, como quebras, rachaduras e ou torções na

Quadrilátero Mineiro. A explicar esta exegese no Gualaxo: os traços dos contor-

cultura material, inclusive, deveriam ser consideradas e analisadas como um im-

nos da maioria das figurações foram feitos por meio de pontuações justapostas

portante estigma a ser, aliás, mantido em pelo menos parte das peças e objetos.

sequencias e não por traços contínuos como é encontradiço nos outros abrigos da
Serra da Moeda e Espinhaço Meridional. Este abrigo no Gualaxo chama a atenção,

Trata-se assim de um território munido de muitos conjuntos que merecem ser

assim, para esta expressão artística peculiar aplicada no contorno dos seus zoo-

inventariados, contextualizados e protegidos, possuidores de grande valor pat-

morfos impressos. Pontos compostos e traços perfilados preencheram por sua

rimonial, arqueológico, intangível e museológico. A musealização deste amplo

vez as figuras contornadas por linhas pontuadas.

território e a atenção a alguns sítios tipológicos, tradicionais e suas paisagens
transformadas e fluidas, poderá ser importante estratégia de gestão e de admin-

Aventa-se que a chance e potencialidade de haver outros abrigos e ou cavernas

istração desta rica e complexa memória.

com este tipo de testemunho pré-colonial na região do Gualaxo do Norte e adjacências é grande, pois este local parece ter sido parte de um roteiro durante a

É notória a alta potencialidade arqueológica de Bento Rodrigues e arredores. Re-

pré-história tendo tido importante significado na paisagem dos campos ferrugi-

força-se que é muito provável que haja outros abrigos com figurações rupestres

nosos e escarpas quartizíticas na mesma. No mais não se tem notícias que teria

pré-coloniais nesta localidade. Esforços no sentido de rastreamentos por profis-

havido buscas sistemáticas por arqueólogos experientes neste tema em abrigos

sionais experientes sobre este tema devem ser incentivados o mais urgentemente

de Mariana.

possível, visando o seu inventário e proteção. O tombamento de Bento Rodrigues
e a iniciativa de “Declaração de Significância” por parte do ICOMOS já é um impor-

Por sua importância no cenário regional este sítio arqueológico merecia inclusive

tante passo nesse sentido.

tombamento, mas, sobretudo, programas eficazes de proteção especial.
Bento Rodrigues, dentre muitos outros lugares do vale do rio Gualaxo do Norte,
são importantes sítios históricos e arqueológicos, antes e depois da Tragédia2526
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Algumas Considerações
Premente externar inicialmente que lamentamos profundamente a Tragédia de
Mariana. Todavia, é importante alertar para as demais barragens consideradas
instáveis ou inconclusivas sobre o seu aspecto estrutural, indicadas pelo próprio
governo em Minas Gerais em inventário elaborado após a Tragédia de Mariana
(2016) e a urgente necessidade de medidas preventivas e corretivas que impeçam
que outros colapsos similares e ou de diferentes magnitudes possam ocorrer.
Este estudo no âmbito do patrimônio arqueológico teve o intuito de colaborar de
forma positiva, propondo ações complementares que possam ainda ser refletidas
e recomendadas no sentido de aportar a construção e valorização da memória
dos bens de interesse arqueológico e histórico afetados pelo rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, MG. A orientação da Procuradora da República em
São Paulo, Dra. Inês Virgínia Soares deve sempre ser seguida:
“A não utilização de metodologia arqueológica durante todo o processo
de pesquisa, salvamento e resgate, com a descontextualização do
bem- se sua história ou de sua origem- acarreta risco ao registro das
informações bem como no repasse destas, pela produção e registro do
conhecimento para as próximas gerações. Nesse sentido, a realização
(produção científica) e o registro do trabalho acadêmico e das pesquisas
arqueológicas expressam uma das vertentes mais importantes da
segurança para as gerações futuras. Porém, a própria natureza frágil
e não renovável do bem realça a necessidade de cuidados e indica
sempre a presença de riscos, mesmo que o manejo do patrimônio conte
com arqueólogo ou pesquisador habilitado e apto para a atividade. A
utilização da metodologia arqueológica não significa certeza cientifica,
mas serve para delinear, com maior ou menor precisão, a situação de
risco.” (SOARES, 2007: 92)
A partir das leituras e análises feitas do conjunto dos documentos disponibilizados
e levantados em pesquisas, baseando-se ainda nas normas e conceitos patrimo-
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do conhecimento acumulado que a equipe possui sobre o município de Mariana,
reuniões e entrevistas com representantes das comunidades atingidas além de
participação em seminários técnicos multidisciplinares, reitera-se que o vale do
rio Gualaxo é munido de inúmeros lugares de interesse histórico, arqueológico e
espeleológico, onde há ainda inúmeros estigmas ou marcas de mineração, além
de sedes de fazendas antigas e estruturas associadas ao processo de colonização
dessa região, tais como, inúmeros tipos de áreas de trabalho, muros, canais, galerias, estradas e outros tipos de testemunhos materiais.
Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, dentre muitos outros lugares do vale do
rio Gualaxo do Norte, são importantes sítios históricos e arqueológicos, antes e
depois da Tragédia, obviamente, pois a lama decerto encobriu, destruiu parcialmente (em diferentes níveis) e deslocou vestígios e estruturas; todavia, os sítios
e muitos de seus componentes sempre estiveram na localidade e arredores, prova disto, é que poucos meses seguintes foram expostos e elucidados inúmeros
segmentos de muros, curral, cochos, bases e paredes de casarios e da própria
capela de São Bento, cemitério, caminhos e inúmeras modalidades de testemunhos móveis associados a unidades domésticas, comerciais, religiosas, de interesse
pessoal e coletivo, sendo algumas delas também de cunho “sacro”, religioso e
mágico, associadas a diferentes períodos da história desses núcleos e de propriedade de diferentes pessoas da comunidade.
Após a Tragédia os lugares atingidos e os diversos tipos e variedades de objetos
e artefatos coletados (listados nos relatórios periódicos das empresas contratadas pela Samarco) e os que ainda, felizmente estão in loco, agregam, na verdade,
importância peculiar, pois se encontram impregnados de distintos valores, sentidos e significados relacionados também a esta grave catástrofe e aos efeitos
causados por ela. As marcas da lama e de seus danos, como quebras, rachaduras
e ou torções na cultura material, inclusive, deveriam ser consideradas e analisadas
como um importante estigma a ser, aliás, mantido em pelo menos parte das peças
e objetos.

niais nacionais e internacionais, condutas éticas e legislação de referência, além
2528
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Trata-se assim de um território munido de muitos conjuntos que merecem ser
inventariados, contextualizados e protegidos, possuidores de grande valor patrimonial, arqueológico, intangível e museológico. A musealização deste amplo território e a atenção a alguns sítios tipológicos, tradicionais e suas paisagens transformadas e fluidas, poderá ser importante estratégia de gestão e de administração
desta rica e complexa memória.
Nosso intuito nessa pesquisa, aqui apresentada parcialmente, foi valorizar os interesses coletivos das comunidades em suas diferenças, respeitando os seus direitos constitucionais garantidos, a sua variada cultura material e os seus espaços
de vivência e de reapropriação.
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RESUMO
A ocupação Portuguesa da maior parte das regiões da então Província de Minas
Gerais começou no início do século 18, com a extensa procura do ouro, seguindo
o curso dos rios para o interior. A região Sul (representada principalmente pela
cidade de Ouro Preto - Black Gold), já mostrou alguns resultados interessantes em
termos de materiais de douramento e policromia presentes nas policromias e objetos
dourados / retábulos. Na parte norte da então Província de Minas Gerais (cidade da
região de Diamantina), os retábulos e esculturas policromadas são particularmente
influenciados pelo estilo da região norte-oriental superior do Brasil. Ao comparar
os materiais e estilos de douramento e policromias das regiões de Ouro Preto e
Diamantina, há diferenças sutis em termos de acabamento, técnicas, materiais e de
aparência das obras de arte.
Palavras-chave: douramento, Barroco no Brasil, Minas Gerais Colonial, policromia.
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Em decorrência dessa proibição, os leigos moradores das cidades mineiras organizaram-se em irmandades, atuando como substitutos das ordens religiosas.
Segundo Holanda HOLANDA (1963), a igreja Católica no Brasil ficou estreitamente
sujeita ao poder civil, seguindo-lhe as vicissitudes e circunstâncias. Essa união en-

Até o século XVII, o Brasil possuía uma cultura moldada praticamente dentro de

tre leigos e cléricos tornou-se um eficaz instrumento administrativo do poder real.

padrões portugueses, devido à influência das ordens religiosas que se estabelece-

A Igreja exerceu um papel central na legitimação da estratificação e formação mor-

ram, sobretudo, na faixa litorânea do território colonial (NEVES, 1986). Nesse perío-

al da sociedade e as irmandades religiosas de leigos exerceram, principalmente,

do, a arte escultórica em madeira era originária e elaborada nas oficinas conven-

uma função social. Neste contexto, Boschi lembra que:

tuais que, também, estabeleciam os padrões formais e estilísticos da talha sacra.
“As irmandades coloniais mineiras surgiram como instituições nas quais as pesEm Minas Gerais ocorreu uma modificação social, política e religiosa que inau-

soas buscavam apoio mútuo e solidariedade. Em seus primórdios, diante de uma

gurou um novo rumo na arte religiosa setecentista. Os primeiros povoados das

realidade instável e insegura, elas serviam como ponto de apoio tanto para in-

Minas Gerais do século XVIII surgiram em conseqüência do descobrimento e ex-

divíduos, como para os aglomerados urbanos que se formavam. Num momento

ploração do ouro e diamante. Para preservar e fortalecer seus interesses mercan-

em que o Estado ainda não se fizera presente, foi no interior dessas associações

tilistas, Portugal implantou, nessas terras, uma política vigilante e fiscalizadora,

que o habitante da região mineradora encontrou ajuda espiritual e material.

restringindo a vinda de estrangeiros, o comércio e o desenvolvimento de outras

Mesmo quando o Estado se implantou e se consolidou, elas não perderam a sua

atividades econômicas.

função social. Pelo contrário solidificaram-na.” (BOSCHI,1986,p.177).

A igreja não saiu ilesa da política econômica lusitana. Para a Coroa, com a desc-

Os leigos organizavam-se em confrarias, irmandades e ordens terceiras e, através

oberta do ouro, era fundamental manter o controle absoluto do funcionamento

de recursos próprios, foram responsáveis pela construção e manutenção de edi-

dos sistemas social e colonial de trabalho. Por isso, criou meios para que a Igreja

ficações religiosas em Minas Gerais (atuação que permaneceu durante o declínio

Católica ficasse ainda mais comprometida com a obra colonizadora. Em 1709, por

das minas de ouro na segunda metade do século XVIII).

Ordem Régia, Portugal proibiu o estabelecimento, na região mineradora, de ordens primeiras e segundas, controlando as diretrizes da Igreja.

As procissões realizadas pelas irmandades e ordens terceiras destacavam-se no
quotidiano da época e envolviam gastos com a música, fogos, alfaias, incensos e

O envolvimento de cléricos em negociatas, contrabando do ouro, concubinato,

pessoal especializado para a confecção de adereços, pois tinham como objetivo

revoltas populares, incitamento do povo ao não pagamento de impostos e outras

impressionar através dos sentidos. Para realizá-las necessitavam convocar pes-

atividades consideradas ilegais serviram como justificativa para que o Estado Ab-

soas de diversos níveis culturais e sociais, promovendo dessa forma, uma troca

solutista português proibisse a permanência das Ordens de monges e freiras em

de experiências entre os diferentes estratos comunitários. Assim abriram espaço

Minas Gerais.

também para os entalhadores, escultores e pintores leigos, nascidos na própria
colônia, para que manifestassem nas obras suas tendências formais. Como escreve Neves:
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“O artesão mineiro soube valer-se de sua liberdade na interpretação a seu modo,

que desempenhavam funções mecânicas diversas, construindo objetos que abas-

das ilustrações e informações trazidas da Europa. As soluções técnicas e estilísti-

teciam as necessidades do corpo e da alma da população que aqui se formou.

cas foram criadas por estes artistas com suas condições materiais locais, sem con-

Havia os que se dedicavam a agricultura e pecuária, os que produziam artigos de

tudo negar a universalidade do barroco”. (NEVES, 1986, p.33).

uso pessoal (vestimenta, utensílios domésticos e ferramentas) e os que executavam a construção de casas, igrejas, talhas, esculturas e pinturas.

Os retábulos e esculturas religiosas barrocas tinham suas características formais
e iconográficas determinadas pelo teor das encomendas efetuadas pelas Ordens

Os trabalhadores livres não eram apenas homens brancos, mas também negros

leigas, ou seja, a imagem era construída de acordo com a função que iria desem-

forros e mestiços (mais precisamente mulatos) que formavam o maior contin-

penhar. Oliveira assinala, por exemplo, quatro funções principais às esculturas

gente de trabalhadores que atuaram no exercício das artes manuais. A principal

barrocas que definem tipologias diferenciadas:

particularidade dos profissionais que exerciam os ofícios manuais era a de não
estarem submetidos a normas ou regulamentos; podiam vender sua força de

“A exposição em retábulos de igrejas ou capelas (imagens retabulares), o uso em

trabalho ou produto livremente (BOSCHI, 1988). Outra importante característica

procissões e outros rituais católicos a céu aberto (imagens processionais), os con-

era a pluralidade de funções, ou seja, muitos tinham a habilidade para exercer

juntos cenográficos reunindo várias imagens para constituição de uma cena e as

funções diversas (como a de escultores, entalhadores, marceneiros e arquitetos).

imagens de culto doméstico.” (OLIVEIRA, 2000, p.263).

Tais características dificultam a distinção do campo de atuação dos artistas. An-

Dentre as tipologias apresentadas acima, grandes conjuntos de imagens processionais eram exigidas nas celebrações quaresmais como, por exemplo, nas das
quartas-feiras de Cinza. Algumas dessas procissões organizadas pelas ordens terceiras, no século XVIII, podiam apresentar nove a onze andores. Estes números
nos dão a idéia da grandiosidade das festas religiosas barrocas e de como era
grande a produção de esculturas sacras das devoções celebradas em cerimônias
que mesclavam o sagrado e o profano em suas representações.

O artista colonial mineiro e o mercado da fé

tonio Francisco Lisboa (Aleijadinho), por exemplo, consagrado no século XX como
escultor, exerceu também as funções de carpinteiro, aparelhador, imagineiro, entalhador, construtor, fez diversos riscos e prestou serviços de louvação (MARTINS,
1974). No Dicionário de Artistas e Artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais, de
Judith Martins, encontramos a transcrição de um documento que nos informa sobre a atuação de Aleijadinho como marceneiro:
“Em 1761, Aleijadinho recebe em Vila Rica a quantia de “trinta mil pela fatura p
a (sic) Secretaria deste Governo de hua Meza (sic) de Jacarandá preto com suas
gabetas (sic) e assim mais dous (sic) bancos de emcosto (sic) pequenos p a mesma
Sacretaria na mesma forma fez dous bancos grandes p a Sala dos ofciaes sobalter-

A elite colonizadora portuguesa considerava o trabalho manual como sendo uma

nos (sic) tudo justo como Exmoº Snrº Gº E Thezoureiro da Fazdº p preço de vinte e

atividade insignificante, que deveria ficar ao encargo dos pobres e iletrados. Esta

sinco ouitavas (sic) de ouro”.(MARTINS, 1974, p.368).

atitude gerou a valorização social do trabalho produtivo de oficiais mecânicos,
especialmente de artesãos e artífices oriundos de classes menos favorecidas. A

A qualificação de escultor praticamente inexistia na Minas Colonial. Os trabalhos

sociedade da Minas Colonial era eminentemente urbana. A exploração aurífera

de escultura eram atribuídos também a carpinteiros, entalhadores, carapinas e

favoreceu a formação de uma expressiva gama de trabalhadores livres e escravos

marceneiros (BOSCHI, 1988).
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Outro fator importante que devemos ressaltar é que o trabalho de imaginária

Outra característica importante, comum entre os artistas mineiros, foi a utilização

constituía-se, muitas vezes, em uma atividade realizada por um grupo de oficiais

de matéria prima, necessária ao exercício de seus trabalhos, retirada do próprio

colaboradores de um determinado mestre que recebia encomendas, principal-

ambiente que os cercavam daí a ampla utilização do cedro (Cedrela sp.), árvore que

mente, das ordens leigas para a construção de imagens religiosas. O caráter cole-

nessa época era abundante nas matas do interior de Minas Gerais (LISBOA,1994).

tivo do trabalho escultórico não deixava de revelar as características individuais do

Era significativo que conhecessem os recursos naturais da realidade local, por

artista que imprimia um estilo a esse grupo. Para Dias,

isso, cabia ao escultor conhecer bem as reservas florestais e conforme Boschi:

O trabalho artístico na Minas do ouro estava inserido numa economia da “qual-

Não só para acertar na escolha da espécie adequada ao trabalho e na definição de

idade”: aquela em que cada grupo de profissionais assumia um estilo próprio;

época para o corte, como também para saber dar a ela o tratamento adequado.

enfim, trata-se da economia oposta à produção em série. Daí, segundo entendem-

(BOSCHI,1988,p.23).

os, a possibilidade de identificação de peças produzidas, segundo um estilo, pela
equipe, por exemplo, de Antônio Francisco Lisboa (DIAS, 1969, p.67).

Os pintores também utilizavam recursos regionais como sementes, folhas, raízes,
flores, terras e animais para obterem pigmentos para suas obras (ALVES, 2003;

Diferentemente da escultura, o trabalho de pintar, dourar, retocar as esculturas,

VASCONCELOS, 1979).

altares ou capelas era realizado por um único artesão que se dedicava, principalmente, à função de finalizar as obras produzidas pelos escultores (BOSCHI, 1988).

A recorrência do uso de certos materiais e técnicas na produção de esculturas
religiosas mineiras, nos séculos XVIII e XIX, demonstravam que o conhecimento

Os pintores raramente dedicavam-se a outros afazeres. Joaquim José da Nativi-

da obtenção da matériaprima (proveniente da natureza regional) não era estático.

dade foi um exemplo do trabalho exclusivo legado aos pintores. Imagens esculp-

Os artistas utilizavam-na de acordo com seus objetivos, cuja finalidade em comum

idas por artistas diversos como Antonio Francisco Lisboa, Mestre Piranga e Valen-

era atender à demanda do mercado de arte religiosa, sustentado pelas receitas

tim Correa Paes foram policromadas por esse artista no século XVIII, atestando o

das irmandades leigas, sem comprometer a qualidade e a beleza de suas obras.

reconhecimento do apuro técnico deste pintor pelos seus contratantes (ARAUJO,
2001).

A policromia escultórica

O sistema de aprendizagem das artes de esculpir e pintar não era feito, como na

A técnica pictórica empregada nas esculturas8 encontra-se descrita nos manuais

Europa, através de corporações. Porém, nossos artistas herdaram a técnica da

artísticos produzidos nos séculos XII, XIV, XVI , XVIII, XIX por autores como Monge

produção de imagens religiosas dos oficiais e religiosos europeus (principalmente

Teófilo, Cennino Cennini, Philippe Nunes e Watin. A metodologia no preparo da

portugueses e espanhóis) que aqui se estabeleceram. A produção artística dos

madeira para receber a policromia, contida nesses manuais, constituía-se basi-

artesãos, em Minas Gerais, não se concentrava apenas nos principais núcleos ur-

camente na aplicação de encolagem, base de preparação (gesso grosso e gesso

banos como Sabará, Diamantina, Mariana e Ouro Preto; ela foi disseminada em

fino), bolo (no caso de douramento aquoso) e pintura, que podia ser a tempera

diversos povoados da capitania mineira. Era comum o deslocamento dos artesãos

ou oleosa à cola protéica. O douramento feito com aplicação de folhas de ouro,

para locais onde seus serviços eram solicitados.
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chamado de douramento a base d’água ou a têmpera era técnica a mais utilizada
pelos policromadores/douradores coloniais.
Sobre o douramento a base d’água os policromadores usavam técnicas de decoração como esgrafiado, pintura a pincel, punção, aplicação de lacas ou veladuras
e de acabamento, como vernizes.
O estudo comparativo entre as técnicas e materiais de douramento e policromia
presentes nas esculturas e retábulos de algumas das principais igrejas barrocas e
rococós de Minas Gerais que está sendo realizado pelo Laboratório de Ciência da
Conservação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais
têm possibilitado identificar as singularidades técnicas que caracterizam as obras
setecentistas das regiões sul e norte mineiras.
Nesse contexto é importante ressalta que a constituição química da policromia
de esculturas em madeira depende e varia tanto segundo a localização geográfica
do local de produção, como cronologicamente, uma vez que a tecnologia de produção de materiais como cargas, corantes, pigmentos, colas, e mesmo de folhas
metálicas como folhas de ouro, prata e estanho mudou através da história, manifestando-se frequentemente através de diferentes características físicas, ópticas e
físico-químicas do material em questão.

Metodologia analítica
A metodologia analítica empregada nas análises dos materiais e técnicas de douramento e policromias pode ser visualizada na figura abaixo:
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Figura 1 - Análises físico-químicas: com ou sem retirada de amostras. Esquemática de análises
apresentadas: PLM: Microscopia de luz polarizada; SEM/EDX: Microscopia eletrônica de varredura/
Microssonda eletrônica, FTIR: Espectrometria no Infravermelho por Transformada de Fourier;
GC: Cromatografia gás-líquido; GC/MS: cromatografia gás-líquido acoplada ao espectrômetro de
massas; UV/VIS: espectroscopia eletrônica.

O Conjunto de amostras analisadas referem-se a microamostras retiradas dos
douramentos e policromias dos retábulos e de esculturas retabulares identificados a seguir:
- Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas do Mato Dentro,
tema da tese de doutorado de Luiz Antonio Cruz Souza defendida em 1996. Os
resultados e as descobertas inéditas desse estudo foram imprescindíveis para o
entendimento das técnicas pictóricas e de douramentos setecentistas mineiros e
para a elaboração de protocolos e procedimento técnicos para remoção, acondicionamento, manipulação, observação e documentação prévia de microamostras
sob microscópio estereoscópico. Outra importância desse estudo foi a possibilidade de estudar o interior inacabado da Igreja pois, constituiu uma oportunidade
única para pesquisar e documentar os passos e técnicas para a execução da policromia de esculturas e retábulos em Minas Gerais no período colonial. No teto e
nas laterais do interior da igreja há partes mostrando somente a madeira, pronta
para receber as camadas de pintura, e outras partes inacabadas, nas quais somente foram aplicadas as primeiras camadas da base de preparação. No mesmo
interior da Igreja encontram-se ainda partes totalmente terminadas, mostrando
esgrafiado, douramento, prateamento e veladuras, além de outras técnicas. Trata-se, portanto, de uma fonte preciosa de informações, que poderia ser comparada à uma cápsula do tempo. Foram retiradas 147 amostras dos altares laterais, do
Altar-mor, e das decorações inacabadas no interior da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com o objetivo de se estudar a estratigrafia das camadas, os
pigmentos utilizados, os aglutinantes, vernizes, veladuras e os corantes presentes
nas esculturas e altares, de modo a contribuir para um maior conhecimento da
tecnologia de construção de policromias de esculturas mineiras no século XVIII.
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- Esculturas atribuídas a Aleijadinho sob a guarda do Museu Arquidiocesano de
Arte Sacra de Maria;
- Esculturas atribuídas a Aleijadinho sob a guarda do Museu da Inconfidência em
Ouro Preto;
- Capela de Nossa Senhora dos Prazeres localizada no Arrail do Milho Verde, distrito do município do Serro, Alto Vale do Jequitinhonha. Considerado portador de
excepcional valor arqueológico e artístico, o monumento Capela de Nossa Senhora dos Prazeres foi tombado pelo IEPHA-MG, em Decreto Nº 20 581, de 26 de maio
de 1980. No retábulo do transepto do lado da epístola desta igreja, há um conjunto de elementos (figuras de dragão, figuras de pagodas e elementos fitomorfos;
alguns em fundo vermelho e outros, em fundo verde) na policromia original, bem
como a existência de repinturas (nas cores branco e azul) e janelas de prospecção
em diversas áreas. A constatação da presença de chinesice nesta Capela foi descoberta pela equipe do Lacicor. As técnicas e materiais constituintes da chinesice
desse retábulo foram comparados às chinesices do Altar de Santo Antônio da Matriz de N. S. da Conceição de Catas Altas do Mato Dentro.
- Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Mato Dentro.
Essa Igreja teve início de sua construção em 1702 e foi finalizada cem anos depois
em 1802.

Resultados
Os resultados obtidos através da observação de fragmentos e cortes estratigráficos relativamente à estratigrafia das diversas amostras estudadas neste trabalho
estão apresentados a seguir. É importante ressaltar que os resultados do estudo
da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas foram utilizados como
fonte de pesquisa para comparação com os estudos das amostras das demais
esculturas e igrejas citadas nesse trabalho. Portanto, para facilitar o entendimento, apresenta-se no quadro abaixo, a compilação das análises dos fragmentos de
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N.Sra.
Assunção

Anidrita +
gipsita
(predomina)

CaSO4.2H20
(gipsita): gesso
mate

Sta. Ana

Anidrita +
gipsita(tr.)

CaSO4.2H20
(gipsita): gesso
mate

São
Miguel

Anidrita +
gipsita
(predomina)

CaSO4.2H20
(gipsita): gesso
mate

Quadro 1 - Sumário da estratigrafia de douramentos, prateamentos e decorações inacabadas
nos altares de Catas Altas. Baseado em: observação ao microscópio estereoscópico, cortes
estratigráficos, PLM, SEM/EDX (pó de bronze, bolos e mordente) e FTIR (anidrita, gipsita e
misturas).

Altares

Santo
Antônio

S. Gonçalo
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Base de
Preparação
Primeira
Camada
Gesso
Grosso
CaSO4.2H20
(Gipsita) tamanho
de grão
heterogêneo

Base de
preparação
Segunda
Camada

CaSO4
(Anidrita) +

CaSO4.2H20
(gipsita): gesso
mate

Gesso fino
CaSO4.2H20
(gipsita)
- gesso mate

Bolo
Constituído por óxidos de
ferro e grafita

Folhas
e/ou pós
metálicos

Ocre alaranjado: caolim +
óxidos de ferro.
2 camadas:
- 1: selagem, rica em
aglutinante c/ traços de ocre
amarelo;
- 2: camada rica em material
inorgânico e grafita.

- Ouro: sem
veladura.
- Douramento
à la mixtion.
Mordente
contém Pb.
- Prata:
ausentes.
- Pó de bronze
(Cu, Zn(tr.)):
presentes nas
chinesices,
aplicado sobre
mordente.
- Ouro: sem
veladura
- Prata : com
tonalidade
superficial roxo
escuro. (traços
de Cl)

1 P/ douramento: Laranja/
avermelhado: caolim +
óxidos de ferro.
2 camadas:
- 1: selagem, rica em
aglutinante.
- 2: camada rica em material
inorgânico e grafita.
P/ prateamento:quase
incolor: caolim, grafita

Laranja/marron: caolim +
óxidos de ferro.
2 camadas:
- 1: selagem, rica em
aglutinante.
- 2: camada rica em material
inorgânico e grafita.
Ocre alaranjado: caolim +
oxidos de ferro.
- 1: selagem, rica em
aglutinante e ocre amar.(tr.)
- 2: camada rica em material
inorgânico e grafita.
Ocre marron/avermelhado:
caolim + óxidos de ferro.
2 camadas:
- 1: selagem, rica em
aglutinante c/ ocre amar.(tr.)
2: camada rica em material
inorgânico e grafita.

Ouro: sem
veladura e
com veladura
vermelha.
Prata: ausente.
- Ouro: sem
veladura.
- Prata:
ausentes
- Ouro: sem
veladura.
- Prata:
ausentes.
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Altar-mor

CaCO3
(Carbonato
de cálcio)

CaSO4.2H20
(gipsita): gesso
mate

P/ douramento: caolim,
óxidos
Amarelos e vermelhos de Fe
e vermelho de Pb (tr.)
2 camadas: -1: selagem,
rica em aglutinante
2: camada rica em material
inorgânico e grafita.
P/ prateamento: (quase
incolor):
caolim, grafita e traços
de vermelho de Pb.

BELO HORIZONTE
/

/

2018

Ouro : sem
veladura.
Prata: com
veladuras
amarelas,
verdes ou
avermelhadas.
Prata oxidada
em algumas
partes: Ag2S

BRASIL

A representação de chinesices está presente em dois altares da Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, em Catas Altas do Mato Dentro (Santo Antônio e N. Sra. do
Rosário). O douramento das chinesices no altar de Santo Antônio apresenta algumas variações muito importantes e inéditas na literatura referente a tecnologia
da policromia da escultura mineira. Além da folha de ouro aplicada sobre bolo, no
modo tradicional encontrado nos outros retábulos, existem ainda, algumas partes
com pó de bronze e douramento a óleo. A estratigrafia das camadas subjacentes
é a mesma encontrada nos outros altares, com exceção para o fato de que nas
chinesices o vermelhão é usado como fundo da pintura, fator característico das
chinesices, que têm fundo geralmente vermelho, preto ou verde.
A descoberta do uso em Minas Gerais da tabatinga, ou caolinita, como material regional utilizado em substituição ao gesso, e a descoberta do uso de amido de trigo

Al2O3.2SiO2.2H2O
(Caolinita)
CaSO4.2H20
(gipsita): gesso mate
Decorações
inacabadas

CaSO4.2H20
(gipsita): gesso
mate



---------------------------------

na formulação de veladuras vermelhas para douramento, prática citada em tratados europeus do século XV mas somente encontrada na prática, até os dias atuais,
nas esculturas mineiras na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Catas Altas.

-------------

Os pigmentos utilizados nessa Igreja são característicos da época, tendo sido detectada a utilização de gamboge (pigmento orgânico derivado da resina da árvore
Garcinia originária do sudeste da Ásia) para simular douramento, uma alternativa
que possivelmente foi utilizada devido `as dificuldades econômicas que surgiram
em Minas com a decadência do ciclo do ouro. O uso de pigmentos azuis diferentes

A identificação dos pigmentos presentes nas amostras de Catas Altas foi efetuada

como o azul verditerra, o azul índigo e o azul da Prússia permite verificar e dá in-

em sua maioria através do uso intensivo da microscopia de luz polarizada, tendo

dícios para uma possível cronologia das obras mineiras, pois durante a segunda

sido ainda utilizadas técnicas microquímicas de análise quando necessário.

metade do século dezoito o uso do índigo foi paulatinamente substituído pela
utilização do azul da Prússia.

Os pigmentos identificados foram: Gipsita, sulfato de Cálcio hidratado, branco
de chumbo, carbonato básico de chumbo, caolim ou tabatinga, caolinita, silicato

Foram também identificadas técnicas até agora desconhecidas de acabamento de

de alumínio hidratado, carbonato de cálcio, gamboge, resinato de cobre, verde

douramentos de esculturas, como a camada de cola e caolim que proporciona um

malaquita, carbonato básico de cobre, verdigris, acetato básico de cobre ou ac-

efeito mate `a folha, dimuindo o brilho amarelo excessivo do ouro. Os esgrafiados

etato de cobre, verditerra, vermelho de chumbo (mínio), tetróxido de chumbo,

e pintura a pincel são praticamente todos em tempera a cola e/ou têmpera a ovo,

vermelhão (sulfeto de mercúrio), azul da Prússia e Indigo.
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de acordo com o tratado de pintura português de autoria por Felipe Nunes, publi-

Como pode ser observado no Quadro 2, as decorações do tipo chinesice, no

cado em Lisboa em 1615.

retábulo da Capela de N. S. dos Prazeres de Milho Verde e no altar de Sto. Antônio
da Matriz de N. S. da Conceição, são diferentes quanto ao padrão de estratigra-

As amostras coletadas dos panejamentos das esculturas atribuídas a Aleijadinho

fia. Embora essas pinturas, feitas à têmpera, apresentem em comum a base de

São João Nepomuceno, e São José de Botas do Museu Arquidiocesano de Arte Sa-

preparação branca, bem como uma camada vermelha com e sem douramento,

cra de Mariana e de São Jorge do Museu da Inconfidência de Ouro Preto possuem

somente a pintura no altar de Sto. Antônio possui uma camada de bolo, que foi

técnicas e materiais em conformidade com as características descritas na pesqui-

aplicada após a base de preparação.

sa de Catas Altas: a mesma cartela de pigmentos e douramento a base de água.
De acordo com Souza (SOUZA,1996) o bolo, constituído por óxidos de ferro e grafO Retábulo Colateral da Capela de N. S. dos Prazeres de Milho Verde possui algu-

ita, pode ter sido aplicado com o propósito de permitir uma racionalização no uso

mas diferenças técnicas com relação a feitura da técnica chinesice quando com-

do valioso vermelhão (HgS), ou pode ser que o bolo foi aplicado sobre uma ampla

parada a Igreja de Catas Altas conforme verificado no quadro a seguir:

extensão de base branca, a fim de permitir o uso da técnica de douramento a base
de água.

Quadro 2
Principais padrões de estratigrafia e materiais pictóricos identificados nas chinesices. Baseado em
observação ao microscópio estereoscópico, cortes estratigráficos, PLM [12].

Retábulo colateral da Capela de
N. S. dos Prazeres - Milho Verde

4 verniz

5 folha de ouro e
pintura a pincel

4verniz

4 mordente

3 Camada
vermelha
(HgS+Pb3 O4)
3 Bolo

turas do retábulo e do altar. Entretanto, somente nas chinesices do altar de Sto.
Antônio foi identificado o uso de um outro pigmento vermelho: o vermelho de
chumbo (Pb3O4). Este pigmento foi utilizado juntamente com o vermelhão para

7 verniz

constituir a camada vermelhão. No que diz respeito ao douramento, observa-se

6 folha de ouro e
pintura a pincel

mento a óleo, o que confere um aspecto fosco à folha de ouro, uma vez que esta

5 Mordente

que a técnica utilizada é comum para as duas pinturas. Trata-se de um douratécnica não comporta o brunimento do metal.
Esta tipologia de douramento mostra-se como um aspecto importante das chi-

3 Camada vermelha
(HgS)

3 Camada vermelha
(HgS)

2 Base de preparação
branca

2 Base de preparação
branca

2 Base de
preparação branca

1 suporte de madeira

1 suporte madeira

1 suporte madeira

2552

camada vermelha. Observe-se que o pigmento vermelhão está presente nas pin-

Altar de Santo Antônio da Matriz de
N. S. da Conceição – Catas Altas

6 verniz

Outro aspecto diferente, quanto às ornamentações, mostra-se na constituição da

3 Camada
vermelha
(HgS+Pb3 O4)
3 Bolo

nesices, que permite ao artista criar motivos com um alto nível de detalhamento.
Percebe-se que, no douramento, é comum também o emprego de pintura a pincel, em preto, proporcionando um maior contraste e mais detalhes no acabamento das formas representadas.

2 Base de
preparação
branca
1 suporte madeira

Cabe destacar aqui a presença de um verniz sobre a policromia e o douramento. Para Souza (1996), isto é um aspecto importante e característico das técnicas
pictóricas utilizadas nas chinesices, já que uso do o verniz promove a saturação
2553
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do vermelho e a redução do brilho no douramento a óleo, levando a um efeito

tudos sobre o patrimônio barroco presente nas talhas e esculturas das igrejas,

estético semelhante ao de algumas pinturas orientais.

capelas e casas históricas situadas no norte de Minas Gerais considerando as especificidades e possíveis novas descobertas que ainda estarão por vir devido a

A estratigrafia dos douramentos presentes nas molduras do altar da Sacristia da

extrema riqueza ainda inexplorada.

Igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Mato Dentro é
semelhante ao douramento das chinesices do retábulo da Capela de N. S. dos
Prazeres de Milho Verde. Não há nesses douramentos a presença do bolo antes
do vermelhão, que antecede o mordente e a folha de ouro. Observa-se também
o mesmo tipo de acabamento realizado com pintura a pincel em preto proporcionando um maior contraste e mais detalhes no acabamento das formas representadas.

Considerações Finais
O presente trabalho discutiu alguns aspectos relativos aos materiais e técnicas
pictóricas que foram utilizadas na execução das pinturas retabulares das Igrejas
Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas do Mato Dentro, Capela de
Nossa Senhora dos Prazeres, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em
Conceição do Mato Dentro e de esculturas do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana e Museu da Inconfidência de Ouro Preto.
A policromia do planejamento das esculturas são semelhantes à técnica verificada na policromia dos retábulos da Matriz de Catas Altas. Na pintura retabular
da Capela de Nossa Senhora dos Prazeres foram identificadas características de
chinesice, o que não havia sido reconhecido em estudos anteriores, tais como
aqueles feitos pelo IEPHA/MG, relativos ao Processo de Tombamento da Capela de
N. S. dos Prazeres e relatórios de vistoria e intervenção a esta capela.Foi possível
também identificar pigmentos característicos da paleta barroca como o vermelhão e o azul verditerrra presentes em todo acervo estudado.
Considera-se que os resultados desse trabalho, além de revelarem a diversidade
de técnicas de acabamento de douramentos, contribuem para abertura de es-
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RESUMO
As incipientes pesquisas acerca da produção feminina na Arquitetura Moderna
Brasileira revelam profissionais cuja linguagem moderna evidenciada em suas
produções apontam uma participação na formação de uma arquitetura moderna
nacional, com projetos de alta qualidade técnica que, ainda assim, são pouco
conhecidos. A deficiência de informação sobre a produção de arquitetas atuantes
no século XX, além de caracterizar uma lacuna na história da Arquitetura Moderna
Brasileira, ameaça a preservação de um patrimônio que conta também o caminho
de consolidação do cenário da arquitetura contemporânea, marcado pela ampla
atuação feminina tanto no meio acadêmico quanto profissional. Este artigo
apresenta, portanto, o mapeamento da presença de profissionais do sexo feminino
em publicações da revista Acrópole (1932-1971), importante periódico de arquitetura
do século XX, e a trajetória de três arquitetas que tiverem trabalhos publicados na
revista: Lygia Fernandes, Odiléa Toscano e Rosa Kliass; com o objetivo de contribuir
com o debate sobre legado feminino na Arquitetura Moderna Brasileira e seu
reconhecimento, e também homenagear essas profissionais que foram algumas das
precursoras da arquitetura brasileira.
Palavras-chave: 1. Mulheres na Arquitetura Moderna Brasileira; 2. Revista Acrópole; 3.
Fernandes, Lygia; 4. Toscano, Odiléa Helena Setti; 5. Kliass, Rosa Grena.

Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
mayaratabosa@gmail.com
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1. Introdução

foram escolhidas três para uma breve análise bibliográfica e profissional, a fim de

Como aponta Cohen (2013), a história da arquitetura moderna contada nas bib-

Dentre os 22 nomes femininos encontrados no periódico, foram selecionadas as

liografias publicadas até os anos 1970 propagou “uma mitologia da arquitetura
moderna que privilegiava o caráter radical de suas inovações” (CASTEX apud COHEN, 2013, p. 15) e, consequentemente, os grandes “mestres” desse período. Essa
aparente linearidade na história, questionada pelo autor, que em seu livro traz o
nome de diversos arquitetos pouco conhecidos – entre eles algumas mulheres
atuantes na arquitetura e também em outras profissões – acabou deixando às

situar e evidenciar suas produções na arquitetura moderna nacional.

arquitetas Lygia Fernandes, Odiléa Helena Setti Toscano e Rosa Grena Kliass por
terem recebido destaque relacionado ao pioneirismo e número de publicações
da revista, mas que tiveram diferentes graus de reconhecimento se comparadas
entre si; e esse grau de reconhecimento diverge ainda mais se comparado com o
de outros colegas arquitetos atuantes no mesmo período.

sombras muitas contribuições relevantes na construção da Arquitetura Moderna

Portanto, o presente artigo é resultado dessa pesquisa realizada, cujo objetivo

Brasileira.

principal é contribuir com o debate sobre legado feminino na Arquitetura Mod-

Sabe-se que as mulheres estão fortemente presentes no cenário profissional
da arquitetura brasileira. Os esforços de pesquisadores brasileiras em contar a

erna Brasileira e seu reconhecimento, e também homenagear essas profissionais
que foram algumas das precursoras na arquitetura brasileira.

história, também através de arquitetas e suas obras, vêm resultando em nomes

O recote espaço-temporal é a revista Acrópole (1932-1971), que não só abrangeu

até então ocultos à grande parte da classe profissional, acadêmica e principal-

maior parte da arquitetura produzida no movimento moderno nacional, como faz

mente aos leigos – que precisam também conhecer e reconhecer esse legado

parte de um grupo de revistas que “refletem o período de transição para afir-

como patrimônio – entretanto, enquanto estudos acerca do gênero na arquitetu-

mação da arquitetura moderna no Brasil” (MIRANDA, 2010, p. 9).

ra vêm se desenvolvendo desde a década de 1970 nos Estados Unidos e Europa,
como enfatiza Lima (2013), na América Latina ainda há um longo caminho a ser

A partir da coleta e análise de dados e elaboração de um panorama geral da bi-

percorrido.

ografia e trajetória profissional dessas mulheres, o trabalho busca ampliar o olhar
sobre a atuação feminina na arquitetura e suas nuances, resultando assim em al-

Este contexto motivou a pesquisa feita para o trabalho de conclusão de curso

gumas sondagens e questionamentos passíveis de pesquisas mais aprofundadas,

intitulado “Arquitetas da modernidade na perspectiva da revista Acrópole: 1932-

que embora tenha feito parte efetivamente da construção da Arquitetura Moder-

1971”[1], elaborado através de levantamento bibliográfico, coleta e análise dos da-

na Brasileira e da consolidação do cenário profissional atual no qual as mulheres

dos da revista Acrópole (1932 - 1971), que possibilitou uma listagem de nomes

são maioria, segue ameaçado pela falta de reconhecimento.

e publicações referentes a diversas arquitetas atuantes no século XX, das quais

Desenvolvido pela autora sob a orientação da profa. Me. Wylnna Carlos Lima Vidal,
apresentado à Universidade Federal da Paraíba, em novembro de 2017, para obtenção
do grau de Arquiteta e Urbanista.
[1]
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2. Mulheres e a arquitetura
Antes de chegarem às faculdades de arquitetura, as mulheres trilharam um longo
caminho no acesso ao ensino: passaram a ter acesso bastante restrito à escola
na segunda metade do século XVIII, quando as aulas eram lecionadas separada2561
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mente para meninos e meninas, nos poucos casos onde havia escola para o sexo

heiro-arquiteto e onze de engenheiro civil, sendo o mais antigo deles o curso de

feminino; sendo assim, as meninas, em geral, tinham aula em casa com uma pre-

arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, fundado em 1826, no Rio de Janeiro.

ceptora, ou em conventos. Este cenário começou a mudar apenas no século XIX,
com a chegada da família real no Brasil, que passou a investir mais na educação,

A fim de mapear a presença feminina na formação acadêmica em arquitetura,

e com a criação de escolas mistas no país no final desse século, coforme infor-

uma breve análise dos dados de Sá (2010) nos mostra que tanto na FAU-USP e na

macões de Stamatto (2002). Sobre o acesso ao ensino superior, Motta (2014) cita

FAU-UFRGS (gráfico 1 e gráfico 2), duas das mais antigas do país, a quantidade de

as palavras da pesquisadora Nailma Marinho em notícia para o Bolteim da UFRJ:

egressos de muheres mais do que triplicou, comparando os números referentes
ao recorte temporal da década de 1950 até os anos 2000. Observa-se também um

Embora o ensino superior estivesse presente no Brasil desde 1808, com
a vinda da família real, somente com a Reforma do Ensino Primário
e Secundário do Município da Corte e o Superior em todo o Império
– instituída pelo Decreto n° 7.247, de 19 de abril de 1879, e que ficou
conhecida como Reforma Leôncio de Carvalho – a mulher passou a
ter esse direito citado. [...] Desta forma, em 1887, Rita Lobato Velho
Lopes (1867-1954) se torna a primeira mulher a se graduar no país na
Faculdade de Medicina da Bahia, embora tenha iniciado seus estudos
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e depois, por motivos
familiares, se transferido para a faculdade em que se formou.

aumento considerável de concluíntes mulheres na décadas de 1970, em ambas as
faculdades, sobre a qual Salvatori (2003, p. 1) ressalta:
A mesma tendência é detectada por Durand (1989) em âmbito
brasileiro: entre 1970 e 1980, enquanto o número total de arquitetos
cresce à razão de uma vez e meia (1,5), a participação feminina no
interior da categoria profissional cresce sete (7,0) vezes. Muitas são as
hipóteses que pretendem explicar o fenômeno; provavelmente, o fato
se origine de uma conjugação destes fatores, podendo, conforme o
contexto, tender mais a um ou outro.

No que se refere ao ensino da arquitetura no Brasil, Oliveira (2011) aporta que na
era colonial este se dava através de duas formas: das Aulas Militares, responsáveis
pela formação de oficiais, os quais eram conhecidos como “engenheiros militares”
ou “arquitetos militares”, encarregados pelos projetos de edificíos civis, fortes e
alguns edifícios religiosos do Brasil colônia; e nas “corporações de ofícios mecânicos”, nos quais o conhecimento era passado de mestre para aprendiz no canteiro
de obras ou na oficina do mestre, formando-se assim, carpinteiros, entalhadores,
maceneiros, dentre outros profissionais que, muitas vezes, eram chamados de
arquiteto.
Em 1933, com a aprovação do Decreto nº 23.569/33, o ensino da arquitetura foi
regularizado no país em três modelos destintos: através dos cursos de arquitetura, cursos de engenheiro-arquiteto e cursos de formação de engenheiros civis. A
este ano, totalizavam-se, portanto, quatro cursos de arquitetura, dois de engen-
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As barreiras visíveis e invisíveis, que mantêm as mulheres fora dos
cargos mais qualificados e mais bem remunerados são inúmeras:
a feminização de determinadas profissões e sua subsequente
desvalorização, resistências sociais, a maternidade e a desigualdade na
divisão das tarefas domésticas, a falta de massa crítica de mulheres nas
organizações, entre outros. Só por meio da aquisição de poder pode-se
transformar esse fato, ou seja, essa briga envolve poder e com certeza
será travada nas esferas políticas, dentro de casa e nas empresas.
(ARROIO e RÉGNIER, 2002 apud MALDANER, 2005, p. 34)

no curso de arquitetura teriam sido o novo papel da mulher após a Segunda Guerra Mundial e o aumento da demanda de serviços nos quais as mulheres se inseriram de forma mais notória, segundo Salvatori (2003), e, como destaca Durand
(1989), uma mudança na percepção da arquitetura como sendo mais ligada às
artes e decoração, e menos às obras e engenharia; a desvalorização da profissão
devido ao “boom” econômico pós-Ditadura Militar, desenvolvimento acelerado
da construção civil e diminuição do rigor constrututivo das edificaçãoes; além da
Reforma do Ensino de 1962 e Reforma Universitária de 1969 que teriam, de certa
forma, facilitado o acesso ao ensino de arquitetura às classes menos favorecidas,

Ainda que esse não seja o debate central deste artigo, é indispensável termos

como afirma o autor.

ciência de algumas questões a ele relacionadas, a fim de contextualizar o caminho
trilhado por essas profissionais e ratificar a importância de discutirmos acerca do

Entretanto, ainda que as mulheres tenham se tornado maioria na formação

reconhecimento de profissionais atuantes na arquitetura nacional, desde as pre-

acadêmica, como ilustram os dados de Sá (2010) citados anteriormente, e na at-

cursoras do século XX, cujas contribuições permanecem às sobras na história da

uação profissional, conforme aponta pesquisa feita CAU/BR em 2012, que afirma

Arquitetura Moderna Brasileira, até as profissionais da atualidade.

que mais de 60% dos profissionais com registros ativos são do sexo feminino –
porcentagem que sobe para 73% ao analisar os números referentes aos profis-

O objetivo desse trabalho não é, assim como defende Lima (2013), compensar o

sionais com até 30 anos de idade – o reconhecimento das mulheres atuantes na

silêncio sobre essas profissionais através do estudo de grandes personalidades

arquitetura não acompanhou essas proporções.

femininas, mas sim contribuir e provocar o debate sobre a atuação faminina e
suas contribuições através das três arquitetas apresentadas neste artigo.

Tal afirmação pode ser embasada, por exemplo, por dados com os da pesquisa
da revista inglesa Dezeen, realizada com as 100 firmas de arquitetura listadas na
edição de 2017 da World Architecture 100 , a qual revelou que “as mulheres ocu-

2.1 A revista Acrópole

[2]

pam apenas 10% dos cargos de alto escalão nas principais firmas de arquitetura

A revista Acrópole foi lançada em 1932 sob a direção de Roberto Corrêa de Brito

do mundo, enquanto 16 delas não têm mulheres em cargos de chefia”; ou ainda

e em 1953 foi vendida para Max Gruenwald, responsável pelo periódico até sua

pelos números de renomados prêmios da arquitetura, como Pritzker, que até hoje

útima edição em 1971. Almeida (2008) classifica esse segundo período da revista,

só teve uma mulher laureada individualmente, enquanto os homens totalizam 36

de 1954 a 1971 em três fases:

das demais premiações. Ao debaterem questões relacionadas às mulheres e ao
mercado de trabalho, de uma forma geral, Arroio e Régner (2002) afirmam:

•

Primeira fase (janeiro de 1954 a abril 1959): abarca as edições de 181 a 246 e é
marcada pela publicação na íntegra do Boletim Mensal do IAB/SP no periódico, que se dava principalmente pelo interesse do IAB/SP em levar suas dis-

Compendium anual realizado pela revista britânica de arquitetura Building Design
(BD), com as 100 maiores empresas de arquitetura do mundo.
[2]
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quisesse ter acesso ao Bolerim Mensal. Esta fase também foi um momento

Na mesma década em que a Acrópole saiu de circulação, ocorreu também o

de remodelação da revista, que procurava definir seu perfil e particularidades

“boom” econômico pós Ditadura Militar e a queda na qualidade da produção ar-

jutamente com a nova direção.

quitetônica em decorrência do rápido crescimento da indústria da construção civil, que passou a focar mais na quantidade de obras, do que na qualidade delas.

•

Segunda fase (abril de 1959 a fevereiro de 1964): tem início com o fim da cir-

Pode-se dizer, portanto, que a revista Acrópole acompanhou quase que todo o

culação do Boletim Mensal do IAB/SP, que é substituído por uma espécie de

período da arquitetura moderna no Brasil, desde a sua introdução no país até o

resumo do boletim publicado na sessão “noticiário”, que foi reformulada para

estabelecimento do que hoje identificamos como Arquitetura Moderna Brasileira,

receber informações sobre premiações, concursos e demais temas relaciona-

seu auge na década de 1950 até seu declínio nos anos 1970.

dos à arquitetura e à classe profissional. Também é acrescentado no editorial
a coluna “Conheçamos o Brasil”, posteriomente renomeada para “Igrejas do
Brasil”, que contia informações sobre diferentes localidades do país; além de
ter publicado a sessão “Pioneiros do Movimento Moderno”, de abril de 1962
(edição 281) a novembro de 1963 (edição 300), contendo uma pequena bibli-

As arquitetas
Lygia Fernandes (1919 – data de morte desconhecida)

ografia de 18 personalidades do movimento moderno internacional.
•

Terceira fase (fevereiro de 1964 a dezembro de 1971): é marcada pela forte
presença de Eduardo Corona, que passa a assinar muitos dos editoriais.

É um momento quando são evidenciadas mudanças no caráter das publicações
relacionadas principalmente às novas questões da arquitetura e do urbanismo
modernos, com grande exposição de proposições de concursos e obras públicas.
As notícias e atualidades nessa fase possuem um espaço ainda menor, abrigando
resumos das principais atualidades referentes aos temas de arquitetura e urbanismo ou de áreas correlacionadas e de interesse desta profissão. (ALMEIDA, 2008,
p. 118)
De acodo com Segawa (2014), a qualidade da revista não é atribuída apenas a
Gruenwald, mas a “arquitetos-consultores e colaboradores que ao longo da longe-

Fig. 1 - Lygia Fernandes. Fonte: Silva (1991)

va existência (...) delinearam as diversas personalidades da Acrópole ao longo de
mais de três décadas, compondo um impressionante e surpreendente testemun-

A arquiteta Maranhense foi a primeira mulher brasileira a ter um projeto publi-

ho de época” que, após quase 40 anos em circulação, deixou de circular por mo-

cado na Acrópole, em 1955. Antes dela, apenas Suzana Osborn Coelho, arquiteta

tivos financeiros, como afirma o ex-editor em entrevista à Revista Projeto Design.

paisagista americana, esposa do renomado e também arquiteto paisagista Rober-
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to Coelho Cardozo, teve trabalhos publicados no periódico no ano de 1954 – os

o Departamento de Estradas de Rodagem, onde permaneceu até sua aposenta-

quais foram realizados com coautoria do seu esposo.

doria, em 1989, como afirma a arquiteta, em entrevista concedida em 2002.

Além de ser a primeira brasileira a estampar as páginas do periódico, em 23 anos

As obras de sua autoria que aparecem na bibliografia são localizadas na cidade

de publicação, Lygia Fernandes é uma das únicas três mulheres que tem projetos

de Maceió (AL) onde a arquiteta tinha vínculos familiares, segundo informações

de autoria exclusivamente feminina publicados na revista e a única delas que não

de Silva (1991), e são datadas da década de 1950. Demontram um domínio da

é natural do Estado de São Paulo, onde a Acrópole era produzida.

linguagem formal da Arquitetura Moderna Brasileira, com soluções responsivas e
adaptações relacionadas à cultura local, além de mostrar também domínio técni-

Confome informações de Silva (1991), a arquiteta nasceu em São Luís e se formou

co, tendo em vista que no projeto das duas residências que se tem conhecimento

na primeira turma da Faculdade Nacional de Arquitetura, da Escola Nacional de

que foram elaboradas por Lygia Fernandes, a arquiteta quem assinou também os

Belas Artes, no ano de 1945, quando a denominação da classe profissional mudou

projetos elétrico e hidráulico, o detalhamento construtivo, paisagismo, desenho

de “engenheiro-arquiteto” para apenas “arquiteto”. Sendo assim, a sua formação

dos azulejos, além de todos os móveis da residências Paulo Neto e José Lyra.

acadêmica se deu em um período de intenso debate e consolidação da arquitetura moderna nacional; teve professores com diretrizes ecléticas, neoclássicas e

Muito pouco se sabe sobre Lygia Fernandes, sua trajetória profissional ou suas

modernas, mas foram os princípios modernos que direcionaram os estudos de

obras. A arquiteta é citada por Cortês (2011) e Lima (2013), e mencionada em al-

Lygia Fernandes.

gumas páginas online que pouco falam ao seu respeito; mas as informações mais
precisas sobre esta profissional encontram-se na duas páginas do livro de Mindlin

Estagiou com Jorge Moreira, com quem veio a trabalhar posteriormente e acom-

(1999), no livro de Silva (1991) e em entrevista concedida a Costa (2002).

panhou Affonso Eduardo Reidy e Carmem Portinho nas obras realizadas no início
dos anos 1950 – incluído a do Pedregulho – e também teve relações profissionais

A produção “invisível” de Lygia Fernandes mostra uma indiscutível relevância no

com Henrique Mindlin.

contexto da arquitetura moderna brasileira, principlamente considerando a mod-

Nas décadas de 40 e 50, por exemplo, a brasileira Lygia Fernandes
atuava nos meios arquitetônicos modernistas com desenvoltura.
Participou do concurso para o projeto da sede do Jockey Club Brasileiro,
com Francisco Bolonha, Giuseppina Pirro e Israel Correia classificandose em 2º lugar. Embora não construído, o projeto mereceu a publicação
na revista Architecture d´Aujourd´hui (nº 21) e na Revista de Arquitetura
de Julho/Agosto de 1947. (LIMA, 2013, p. 91)

ernização do contexto na qual se inseriu – a cidade de Maceió, primordialmente
– e seu reconhecimento profissional na época, que é citado pelas principais fontes
de pesquisa; mas está seriamente comprometida devido à falta de conhecimento
e reconhecimento de suas obras.

Ainda que fosse reconhecida no meio profissional, Lygia Fernandes optou pelo
serviço público: trabalhou no Departamento de Habitação Popular, de onde foi
transferida em 1960 para o Departamento de Parques e Jardins e depois para
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Segundo informações de Goldchmit (2008), Odiléa Toscano iniciou o curso de Arquitetura na FAUUSP no ano de 1953, em uma turma com 4 colegas mulheres e
25 colegas homens imersos em uma “formação pluralista”[3] característica da faculdade onde estudaram: além de terem sido alunos de nomes de destaque da Arquitetura Moderna Brasileira, como Vilanova Artigas, Rino Levi, Abelardo de Souza
e Carlos Lemos, tiveram aulas com profissionais com Renina Katz, artista brasileira
que se destacou como ilustradora, desenhista e gravadora, sendo constatemente
incentivados pela interdisciplinaridade com as artes plásticas.
Começou a ser conhecida pela qualidade de seus trabalhos ainda na faculdade,
através das exposições “Artistas de Domingo” realizadas pela FAU, e por outras realizadas fora do meio acadêmico, que lhe renderam trabalhos como os desenhos
da proposta de Jorge Wilheim para o Plano Piloto de Brasília. Formou-se em 1958,
mesmo ano em que se casou com João Walter Toscano, parceiro também no meio
profissional.
Teve seu trabalho publicado pela primera vez em 1957, na seção de artes plásticas no Suplemento Literário de O Estado de São Paulo e passou a ser ilustradora

Fig. 2 – Odiléa em 1974, ao ingressar como docente da FAU-USP. Fonte: GOLDCHMIT, LOCHIA¬VO

e designer efetiva da Editora Brasiliense de 1959 a 1966, onde desenvolveu mais

E SANTOS, 2015.

de 40 capas para a coleção “Jovens do Mundo Todo” dignas de difusão internacio-

A arquiteta natural de São Bernardo do Campo, que nasceu em uma família bastante influenciada pela cultura e pelas artes, chama atenção por ser uma das arquitetas com maior número de publicações na revista: aparece pela primeira vez
no periódico em 1965 com um projeto de “Praça e jardim público” e novamente
em 1967 e 1969 com dois projetos privados, sendo os três realizados em parceria
com João Walter Toscano, seu sócio e esposo.
Além disso, Odiléa Toscano assina uma publicação da edição 338, de 1967, que
estampa algumas páginas com seus trabalhos de “Azulejos e ladinhos; painéis a
óleo; artes gráficas”, o que indica não só a versatilidade de atuação da arquiteta,
mas também a relevância do seu trabalho, que a enquadra em um seleto grupo de
mulheres designers que tem seus trabalhos publicados na Acrópole.
2570

nal, como afirma Goldchmit (2008). Em paralelo, começou a ensinar no Curso de
Formação de Professores de Desenho da Fundação Armando Álvares Penteado
(FAAP) em 1960, e nos anos seguintes passou por outras instituições até ingressar
para o corpo docente da FAUUSP, no Grupo de Disciplinas de Programação Visual
do Departamento de Projeto, onde lecionou até sua aposentadoria da carreira
docente, nos anos 2000, aos 66 anos de idade.
Ao longo de sua carreira desenvolveu diversos trabalhos de design ligados à arquitetura, tanto em propriedades privadas, quanto em espaços públicos, onde
teve maior destaque. Na dissertação “Odiléa Setti Toscano: do desenho ao design”, Sara Miram Goldchmit estuda em detalhes muitos desses trabalhos, seus
[3] GOLDCHMIT, 2008, p. 7
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princípios e correlações e, ao falar sobre os murais para as estações do metrô de
São Paulo, que foram parte da iniciativa “Arte do Metrô” e de grande importância
na carreira de Odiléa, a autora aponta alguns dos princípios da obra da arquiteta:
De certa forma, a produção de projetos de design visual destinados
ao uso público já era um desafio cotidiano para Odiléa que, desde as
primeiras ilustrações para o Suplemento Literário do jornal O Estado
de S. Paulo, sempre teve os seus desenhos reproduzidos graficamente
em largas tiragens, ou seja, dirigidos a toda a sociedade. Pode-se então
afirmar que a cidade – além de comparecer como tema frequentemente
representado nos trabalhos de design impresso, transparecendo suas
inquietações enquanto arquiteta – é mais uma vez o destinatário de sua
mensagem visual, desta vez sob a forma de intervenções cromáticas na
arquitetura (GOLDCHMIT, 2008, p. 118)
Sobre sua produção na arquitetura, não foram encontradas pela presente pesquisa obras assinadas exclusivamente pela arquiteta. Entretanto, analisando a cronologia das obras de João Walter Toscano, em Artigas (2002), observa-se que em
muitos projeto o paisagismo está sob o nome de Odiléa Toscano, o que mostra
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sem revestimento, revelando seu próprio material, como o concreto, o
aço, o tijolo, o vidro. (TOSCANO apud GOLDCHIMIT, 2008, p. 119).
Os trabalhos de design gráfico desenvolvidos por ela são, sem dúvida, um grande
diferencial na sua obra não só pela sua qualidade gráfica, mas pela preocupação
como arquiteta na qualidade do espaço e utilização das artes gráficas como extensão da obra arquitetônica, que é aplicada estrategicamente, com estudos que
direcionem suas cores e formas conforme a necessidade do espaço e do usuário.
Entretanto, sua atuação de décadas como arquiteta paisagista, em projetos urbanísticos e também em restauro e projetos arquitetôncos, mostram uma versatilidade ainda silenciosa sobre a atuação de Odiléa Toscano, mesmo quando se
trata de projetos como a Estação Largo 13, cujo diferencial é creditado em grande
parte ao estudo cromático e painéis da estação, que também foram definidores
nas decisões projetuais e, ainda assim, em muitas fontes de pesquisa não há
menção à imprescindível participação da arquiteta no projeto.

3.3 Rosa Grena Kliass (1932)

mais uma vez a relação da arquiteta com as questões relacionadas à cidade, mas
ainda assim se sabe muito pouco sobre a atuação da arquiteta nesse campo da
arquitetura. Ademais, alguns dos projetos dos quais esta profissional foi coautora
foram ganhadores de concursos e prêmios, como o Iate Clube de Londrina e a
Estação Largo 13 de Maio.
Sobre sua participação nos projetos realizados com João Walter, nos quais Odiléa
Toscano desenvolveu o estudo cromático e painéis e murais para alguns, a arquiteta comenta a forma conjunta como se dava a concepção dos projetos:
[...] A maior parte dos trabalhos que desenvolvi nesse sentido referia-se
a projetos nossos, que acompanhei desde o início, até a construção,
onde as propostas cromáticas nasceram junto com os primeiros croquis,
ao menos a nível de intenção. Nessas condições, a partir do estudo
preliminar, ficavam definidos, com bastante aproximação, os suportes
que deveriam receber pintura e aqueles elementos que permaneceriam
2572

Fig. 3 – Rosa Grena Kliass. Fonte: SAVIETTO e TEIXEIRA (2017).
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Nascida em São Roque, interior de São Paulo, Rosa Kliass é a arquiteta que acu-

publicações seguintes já contam com a sua arquitetura paisagística no projeto de

mula a maior quantidade de publicações no periódico, número muito superior ao

outros arquitetos, o que indica um reconhecimento no meio profissional e uma

de suas colegas que apareceram múltiplas vezes na revista: enquanto Odiléa Tos-

exansão da sua atuação para além do escritório que tinha com Wlademir Kliass.

cano, por exemplo, tem quatro publicações, Rosa Kliass acumulou dez publicações
projetuais e duas publicações na sessão “Prancheta viva”, que trazia desenhos de

Na década de 1960 foi convidada pelo então prefeito de São Paulo, Faria Lima,

detalhamentos contrutivos. Além disso, Rosa Kliass estampa algumas páginas da

para fazer o projeto do Parque do Morumbi, “o primeiro projeto de parque da

edição 361, de 1969, com um projeto de autoria exclusivamente feminina, feito

cidade elaborado por um profissional e feito pela prefeitura com alguém de fora

com Miranda Martinelli, para praças da cidade de São Paulo, intitulado de “Áreas

do staff” (KLIASS, 2012); e em seguida foi novamente contratada junto à Miranda

verdes de recreação”.

Martinelli para desenvolver o projeto de 44 praças da cidade de São Paulo - o primeiro planejamento paisagístico para a cidade, publicado na Acrópole sob o título

Ingressou na FAUUSP em 1951 e em seu último ano de graduação foi adicionada à

de “áreas verdes de recreação” e ganhador do prêmio “Carlos Milan”, também

grade curricular do curso a disciplina de arquitetura paisagística, ministrada pelo

mencionado no periódico.

arquiteto paisagista americano Roberto Coelho Cardozo. Foi então que Rosa Kliass
entendeu aquilo imediatamente como sua missão (CAU/RJ, 2016), e veio a se tor-

Em 1970 trabalhou no Consórcio de Desenvolvimento Integrado dos Municípios

nar a primeira arquiteta paisagista do Brasil.

do Vale do Paraíba (Codivap), trabalho que resultou na compilação do livro “Caracterização do conhecimento do Vale do Paraíba, Codivap 1971”, sobre o qual Rosa

Graduou-se em 1956, mesmo ano em que se casou com o também arquiteto e

Kliass afirma em entrevista à revissta AU: “dele derivou a política do planejamento

colega da FAU, Wlademir Kliass (1929 – 1985), com quem desenvolveu diversos

regional. Foi muito bonito, foi o maior momento de produção de conhecimento

projetos, incluindo os primeiros publicados pela Acrópole. À época que ingressou

que já tive”.

no mercado de trabalho, o único arquiteto paisagista no Brasil era Roberto Burle Marx, radicado no Rio de Janeiro e atuante em um campo ainda muito pouco

Entre 1974 e 1977 foi professora da Mackenzie e nos anos 1980 ingressou no cor-

explorado no Brasil, no qual Rosa Kliass logo adentrou, realizando projetos em

po docente PUC-PR, onde iniciou o curso de pós-graduação em arquitetura pais-

diversos Estados do país.

agística juntamente a Fernando Magalhães Chacel. Fundou a Associação Brasileira
de Arquitetos Paisagistas (ABAP) em 1970 com o intuito de “assistir, promover,

Estagiou com Abelardo de Souza, Rino Levi e também com Jorge Wilheim, com

apoiar, incentivar e desenvolver ações científicas, tecnológicas, educacionais, cul-

quem desenvolveu diversos projetos de grande porte durante sua carreira: entre

turais, sociais e ambientais que visem o desenvolvimento, a divulgação e a valori-

eles o Plano Diretor de Angélica (1954), considerado o primeiro plano diretor do

zação profissional da Arquitetura Paisagística no país” (ABAP, 2017), princípios que

Brasil, a proposta para o Plano Piloto de Brasília (1957), o Plano Diretor de Curitiba

estiveram sempre ligados à luta de Rosa Kliass pelo reconhecimento da profissão

(1964), Plano urbanístico de Joinville (1965), o projeto vencedor para a revitalização

no país.

do Vale do Anhangabaú (1970), dentre outros.
Em 1982 assimiu a diretoria da Secretaria Planejamento Urbano de São Paulo a
Na Acrópole, os primeiros projetos publicados com assinatura de Rosa Kliass são

convite de Wilheim e, a partir dos anos 1990, se destacam na sua produção os

de propridades privadas projetadas juntamente com seu esposo. Entretanto, as
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parques que desenvolveu principalmente em Salvador, Belém e São Paulo, além

coautoria de mulheres e apenas 2 projetos de autoria exclusivamente feminina,

do paisagismo do aeroporto de Brasília e do Parque da Juventude.

ou seja, as mulheres assinam apenas 2,8% dos projetos residenciais publicados,
dados que nos deixam mais atentos às análises de Lima (2013), em que declara,

Rosa Kliass não foi pioneira apenas na arquitetura paisagística, mas consquistou

ao analisar a publicações especializadas em arquitetura, até finais dos anos 1990,

uma projeção profissional em uma época onde muitas arquitetas trabalhavam

ser a autoria feminina desvalorizada e velada nos projetos arquitetônicos, princi-

com seus maridos e acabavam não recebendo o mesmo reconhecimento que os

palmente os de grande porte.

parceiros, a exemplo da própria Odiléa Toscano, ou outras como Denise Scott
Brown ou Myriam de Melo Cordeiro, esposa do renomado arquiteto pernam-

Outra questão que levanta curiosidade é que Lygia Fernandes é a única arquiteta,

bucano Vital Pessoa de Melo, mencionada no artigo no qual Gáti (2016) aborda

juntamente com Lina, que aparece no livro “Arquitetura Moderna no Brasil” de

questões relacionadas ao tema. Mesmo assm, ainda que Rosa tenha sido sócia de

Mindlin, com quem matinha laços profissionais, e seu trabalho é publicado em

Wlademir Kliass, o nome da arquiteta sobreexcedeu o do esposo ainda na época

uma mesma edição onde são publicados alguns trabalhos de Henrique Mindlin

na qual dividiam o mesmo escritório.

nas páginas seguintes; assim como Rosa Kliass aparece pelas primeiras vezes no
periódico em edições que Jorge Wilheim também etampa páginas da revista. Em-

Até hoje é reconhecida pelo seu trabalho desenvolvido pelo escritório que leva o

bora não haja dados que comprovem tal relação entre os contatos profissionais e

seu nome: Rosa Grena Kliass - Arquitetura Paisagística, Planejamento e Projetos,

a oportunidade de projeção em um meio tão restrito às mulheres, acredito que é

cuja trajetória de mais de 50 anos que “se confunde com a própria origem do pais-

uma questão a ser analisada mais profundamente e que pode, talvez, nos trazer

agismo no Brasil” (PEREIRA e PEDRONI, 2016)

algumas respostas com relação às oportunidades de mercado para a mulher ar-

Considerações finais

quiteta do século XX.
Em sequência, as relações profissionais entre cônjuges, como no caso de Rosa

Diante do que foi apresentado ao longo do artigo, compreendemos que a atuação

Kliass, Odiléa Toscano e outras profissionais que aparecem no periódico que pub-

feminina no meio profissional da arquitetura se deu de forma abrangente – tendo

licam projetos realizados em coautoria com seus esposo, é um fato já percebido

em vista que em uma breve análise de três dessas arquitetas vemos a competente

por outros pesquisadores como Gati (2016), cuja complexidade e importância se

atuação em diversas áreas da arquitetura - e significativa no contexto da produção

mostram passíveis de estudos mais profundos acerca dessas relações.

da arquitetura nacional do século XX, mas que são, ainda assim silenciadas, estando às “sombras” da história da Arquitetura Moderna Brasileira, tendo em vista

Por fim, diria que as três profissionais encontradas nos trazem algumas inqui-

serem invisibilizadas.

etações: Lygia Fernandes, a mais velha delas, é a arquiteta com maior escassez
bibliográfica a seu respeito, mas o pouco conhecimento que se tem acerca de sua

Tal fato é facilmente comprovado quando se coloca em números a disparidade

carreira sinaliza que ela conquistou um espaço no mercado de trabalho que era

entre a projeção de homens e mulheres no períodico: com base nos dados de

ainda mas restrito à atuação feminina do que na época de suas sucessoras, além

Almeida (2008) e na pesquisa que deu origem ao presente trabalho, foram con-

de indicar grande domínio técnico e formal da Arquitetura Moderna Brasileira;

tabilizados 520 projetos residenciais assinados por homens, sendo 13 deles com

Odiléa Toscano, que embora seja mais reconhecida pela sua ampla atuação no
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design, mostra uma versatilidade na sua produção arquitetônica muitas vezes “silenciosa” diante da assinatura de João Walter Toscano e uma sigularidade na constante preocupação com o estudo cromático das obras, bem como a comunicação
entre arquitetura e design; e Rosa Kliass, pioneira na arquitetura paisagística, mostra vasto conhecimento também sobre urbanismo e projetos de arquitetura e a
conquista de um espaço aclamado no meio profissional, cujo nome é, ainda assim,
pouco conhecido por muitos. Apesar disso, o trabalho desenvolvido por elas nos
mostra que, assim como outras profissionais, fizeram parte na produção da arquitetura moderna nacional, de forma ativa.
Embora ainda haja um longo caminho a percorrer no tocante à contribuição feminina na arquitetura moderna da América Latina, como afirma Lima (2013), o reconhecimento acerca da atuação e produção dessas mulheres na arquitetura nacional e o conhecimento de nuances dessa “inivisibilidade” não são de importância
apenas para o contexto histórico da Arquitetura Moderna Brasileira, mas também
no reconhecimento da relevância dessa produção, cuja conservação segue cada
vez mais ameaçada pelo “silêncio” sobre o seu valor, assim como para a contemporaneidade, tendo em vista que as produções e contribuições femininas, salvando as devidas proporções, seguem sendo minimizadas nos tempos atuais.
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RESUMO
O patrimônio cultural brasileiro não é divulgado de maneira ampla e facilitada e
as dúvidas da população demoram a ser respondidas pelos meios oficiais. Nesse
sentido, criou-se o Infopatrimônio (http://www.Infopatrimônio.org) em 2014 com os
bens da cidade de São Paulo tombados a nível municipal e estadual. Atualmente,
3.175 bens estão publicados, incluindo os bens brasileiros registrados pela Unesco,
todos os bens tombados pelo Iphan, e as listas estaduais disponíveis online. A partir
do levantamento dos dados em plataformas dos órgãos responsáveis, os bens são
georreferenciados, transferidos para um banco de dados e publicados em um sistema
de gerenciamento de conteúdo, que permite o acesso online a qualquer pessoa
interessada, inclusive via dispositivos móveis. O número de acessos vem aumentando
exponencialmente, inclusive pela divulgação da plataforma em redes sociais próprias.
A perspectiva futura é incluir também as listas municipais. O projeto é mantido
por profissionais especializados voluntários e doações de recursos financeiros,
disponibilizando conteúdo sob licença CC 4.0.
Palavras-chave: Patrimônio cultural, Mídias digitais, Georreferenciamento,
Colaboração

2. VR4BI - Realidade Virtual para Negócios
São Paulo - SP - Brasil
caio@vr4bi.com
3. Cordel de Achados
São Paulo - SP - Brasil
contato@infopatrimonio.org
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Introdução
As ações de preservação do patrimônio brasileiro se intensificaram na década de
1930, com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelo Decreto-Lei 25. Entre os anos de 1938 e 2017, foram tombados mais de
1200 bens materiais e registrados 41 bens imateriais. Além disso, ao longo dos
anos foram criados órgãos de preservação em nível estadual e municipal, espal-
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pesquisas de graduação e pós-graduação, incluindo o acesso a plantas baixas das
edificações históricas, por exemplo. Ou seja, a população carece de uma base única que organize e divulgue as informações de modo facilitado e também de uma
equipe para sanar dúvidas sobre bens e processos.
No cenário atual, as tecnologias inteligentes culminaram em ambientes online de
aprendizado de múltiplas possibilidades. Nas palavras de Lévy (1999, p. 166),

hando pelo território nacional uma rede de instituições relacionadas ao patrimô-

Precisamente, o ideal mobilizador da informática não é mais a
inteligência artificial (tornar uma máquina tão inteligente quanto,
talvez mais inteligente que um homem), mas sim a inteligência coletiva,
a saber, a valorização, a utilização otimizada e a criação de sinergia
entre as competências, as imaginações e as energias intelectuais,
qualquer que seja sua diversidade qualitativa e onde quer que esta se
situe. Esse ideal da inteligência coletiva passa, evidentemente, por uma
prática banalizada de troca dos conhecimentos, por novas formas de
organização e de coordenação flexíveis e em tempo real. [...].

nio cultural, que não trabalha de maneira coordenada.
Mesmo no cenário atual de mídias digitais amplamente difundidas e um “movimento geral de virtualização da informação e da comunicação” (LÉVY, 1999, p. 31),
o patrimônio cultural brasileiro não é divulgado de maneira ampla e facilitada. As
plataformas online dos órgãos de preservação, quando existem e oferecem informações, são fragmentadas, muitas vezes são confusas e com sistemas de buscas
ineficientes. Para entender a dificuldade da comunidade, basta fazer a seguinte
pergunta: “como sei se um bem é tombado?” A resposta não é simples. É preciso

Contudo, as tecnologias digitais ainda não foram apropriadas pelos órgãos de

verificar nos quatro níveis e nem todos os Estados e Municípios possuem órgãos

preservação em sua capacidade completa. É possível tratar o conhecimento como

de preservação (mas, mesmo assim, os bens podem ser tombados pela Câmara

uma construção coletiva, produzindo o que Lévy chama de inteligência coletiva,

Municipal, por exemplo). Os órgãos de preservação existentes não possuem no-

pela possibilidade de colocar esses agentes em interação mediada, ampliando a

menclatura padrão e nem sempre estão facilmente acessíveis online e, quando

criação do conhecimento. Além de ampliar o número de pessoas alcançadas pela

estão, podem não divulgar sua lista de bens tombados, ou ela pode estar desatu-

informação, por meio de plataformas online pode-se reunir os cidadãos em re-

alizada. Para um cidadão comum, sem formação na área, descobrir quais são os

des para criação de conteúdo e complementação do conhecimento sobre os bens

bens tombados/registrados é uma tarefa muito árdua.

tombados.

Nos últimos anos, a transparência pública vem sendo incentivada por meio de

Infopatrimônio

legislação (tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação) e instrumentos específicos (tais como o Serviço eletrônico de Informação

Em 2014, a plataforma Infopatrimônio (http://www.Infopatrimônio.org) foi criada

ao Cidadão - e-SIC). Mesmo com a obrigatoriedade de divulgação e cessão de in-

pela parceria entre um arquiteto e um engenheiro, em caráter voluntário e sem

formações não sigilosas, ainda ocorre a falta de retorno rápido dos órgãos para as

vínculo com órgãos públicos ou outras instituições. O intuito do projeto é reunir

dúvidas dos cidadãos: desde questões simples, como o agendamento de visita a

informação georreferenciada sobre todo o patrimônio cultural (bens materiais

determinado bem tombado, até dúvidas mais específicas, como informações para

e imateriais) tombado no Brasil, nas quatro instâncias de preservação: Unesco,
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Iphan, estados e municípios. O caráter disseminador de conhecimento sobre o

mações sobre os bens culturais brasileiros e abrir espaço para a colaboração de

patrimônio cultural responde à Constituição da República de 1988, que ampliou o

pessoas e instituições interessadas, o Infopatrimônio inicia a formação de uma

conceito de patrimônio nacional ao incluir a faceta imaterial, e indicou que

rede de cidadãos engajados e atuantes.

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 (BRASIL, 1988, Art. 216, § 1º, grifo
nosso).
O Artigo 216 indica claramente a necessidade de cooperação entre órgãos de
preservação e comunidade. Além disso, ao indicar o uso de “outras formas de
acautelamento e preservação”, se abre para as muitas possibilidades da era atual,
incluindo as criadas pelas mídias digitais. Nesse contexto, a plataforma Infopatrimônio atua como ponte entre comunidade e conhecimento acadêmico e técnico
(órgãos de preservação e universidades).
Em 2012, a Emenda Constitucional nº 71 ressaltou ainda mais a importância da
inclusão da população nos processos ligados à Cultura (incluindo o patrimônio
cultural) ao instituir
O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração,
de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão
e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade,
tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e
econômico com pleno exercício dos direitos culturais (BRASIL, 1988, Art.
216-A, grifo nosso).
Em 2006, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, ligado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) já havia mencionado a importância de um Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC), que reunisse esforços
das administrações estaduais e municipais, dos institutos históricos e geográficos
e das universidades. Entende-se que, ao reunir, organizar e compartilhar infor-

2588

Vivemos tempos de número reduzido de funcionários e verbas cada vez mais
escassas para os órgãos de preservação do patrimônio cultural brasileiro, como
apontou a presidente do IPHAN, Kátia Bogéa, em novembro de 2017 (ALESSANDRA, 2017). A instituição que conta com 27 superintendências (uma em cada estado) e 28 escritórios técnicos funciona atualmente com 678 servidores (dos quais
480 se aposentarão nos próximos dois anos) e tem 516 cargos vagos. Além disso,
o Programa de Aceleração do Crescimento dedicado às cidades históricas (PACCH) sofreu corte de 61% no orçamento anual.
Nesse cenário, o engajamento da população é essencial, especialmente em relação
ao monitoramento do estado de conservação dos monumentos tombados e a
denúncia de irregularidades aos órgãos competentes. Para isso, a população deve
saber o que é tombado e a quem se reportar. Portanto, o Infopatrimônio atua
como plataforma que organiza e divulga de maneira simplificada e unificada informações sobre os bens tombados nos diversos níveis. Além disso, busca responder
rapidamente às perguntas dos cidadãos.
A divulgação de informações e a resposta às dúvidas da população também estão relacionadas ao estímulo crescente à transparência pública. A divulgação
sistemática de informações produzidas pelos órgãos governamentais contribui
para o fortalecimento da democracia e o consequente desenvolvimento da cidadania, além de aumentar o controle do governo pela sociedade. Ao ampliar o
nível de acesso do cidadão às informações e, consequentemente, seu entendimento do patrimônio cultural, o Infopatrimônio busca reunir cidadãos em grupos
organizados para coordenar esforços na área, em direção à inteligência coletiva
mencionada por Lévy.
O projeto Infopatrimônio é realizado por profissionais especializados que atuam
de maneira voluntária, configurando uma equipe multidisciplinar de quatro pes2589
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soas: uma jornalista, um engenheiro e dois arquitetos. No final de 2017, foi realiza-

Conforme o tempo impunha novos desafios técnicos, devido ao crescimento con-

da campanha de crowdfunding que, embora não tenha retornado grandes valores

siderável da utilização do website, foram adicionadas tecnologias para aumento

monetários, ampliou a divulgação da plataforma e, consequentemente, o número

de disponibilidade e velocidade, bem como de acessibilidade. Mas o verdadeiro

de acessos. Também resultou em parceria com o Inepac-RJ, que vem inserindo

desafio do Infopatrimônio é incorporar novas tecnologias como realidade virtual

seus bens na plataforma a seu tempo.

e inteligência artificial na melhoria do conteúdo para prover uma informação de

Tecnologia

melhor qualidade a seu público.
No caso de realidade virtual, uma aplicação piloto de Realidade Virtual na Web

A inserção dos bens na plataforma se inicia com o levantamento dos dados junto

foi implementada na visualização imersiva do Centro Histórico de Paraty (http://

aos órgãos responsáveis, os bens são georreferenciados, transferidos para um

www.infopatrimonio.org/?p=20706). Esta forma inovadora de imersão nos centro

banco de dados e publicados em um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS

histórico foi apresentada com êxito na Conferência da Internet no Brasil em 2017,

– Content Management System) – no caso, o Wordpress –, que permite o acesso

demonstrando que a realidade virtual pode ser distribuída de forma livre pela

online a qualquer pessoa interessada, inclusive via dispositivos móveis. Utiliza-se

web, sem a construção de aplicativos específicos para celulares ou computadores

um algoritmo interpolando coordenadas geográficas obtidas no serviço web de

pessoais.

georreferenciamento do Google e do OpenStreetMaps (OSM). Quando isso não
é possível devido à baixa qualidade dos dados necessários, realiza-se esta ação

Quanto à inteligência artificial, sua utilização prática reside neste projeto na con-

manualmente por outros meios.

strução de um chatbot, ou seja, robô de conversação que interage de forma natu-

O CMS, no caso do Infopatrimônio, é utilizado como um agregador de conteú-

cultural brasileiro. A introdução desta tecnologia demanda um certo esforço, pois

dos relevantes em diversos formatos (experiência de realidade virtual, imagens,

a máquina precisa ser ensinada sobre os vários assuntos e conceitos relacionados

vídeos, fotos, websites e textos) sobre os bens culturais reconhecidos, sendo pe-

ao patrimônio cultural a partir de dúvidas coletadas em todos os canais de comu-

riodicamente atualizado e expandido para se adequar às novas tecnologias da

nicação abertos que o Infopatrimônio possui.

internet.

ral com os usuários interessados em obter mais informações sobre o patrimônio

Portanto, o Infopatrimônio busca ser uma plataforma para implementação das

O desafio inicial do projeto foi agregar e integrar bases cartográficas de diversas

mais diversas tecnologia disponíveis hoje e no futuro, tendo foco na resiliência

procedências e formatos, para que o georreferenciamento combinado pudesse

e disponibilidade das informações. Devido à multiplicidade de tecnologias e ao

ser utilizado como uma ferramenta tanto de exploração geográfica quanto de

seu objeto ser de memória (patrimônio cultural), o horizonte de implementação

análise do objeto em discussão. Após a utilização inicial por pessoal especializado

inicial é de 20 anos. Nesse sentido, a reflexão de gestão tecnológica inescapável

comprovando sua eficácia, foram adicionadas novas funcionalidades como múl-

se concentra na questão de como manter um projeto de promoção do patrimônio

tiplas camadas de mapas temáticos com edificações, terreno, áreas protegidas,

cultural por duas décadas, se adaptando a mudanças tecnológicas constantes e

topografia e satélite, no intuito de ampliar o escopo de análises mais complexas.

ao aumento contínuo da base de conteúdo. Somente assumindo este desafio de

2590
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modo impessoal e profissional será possível dar continuidade ao projeto. Compro-

calização, número do processo e data de tombamento. A complementação desses

misso que foi assumido pela equipe atual do projeto.

dados com uma breve descrição, fotos e links para maiores informações deman-

Conteúdo

dou esforços significativos, sendo necessário utilizar, inclusive, a Lei de Acesso à
Informação para solicitação aos órgãos responsáveis. Percebeu-se que, quando
as listas dos bens tombados estão disponíveis, nem sempre se encontra material

Em 2014, quando a plataforma foi criada, foram incluídos os bens materiais tom-

de fontes confiáveis sobre os bens contidos nelas. É preciso buscar em diversas

bados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da

fontes para encontrar imagens e textos descritivos.

Cidade de São Paulo (Conpresp). Em 2017, com o crescimento da equipe, os dados
contidos na plataforma foram organizados, complementados e ganharam novo
layout. Nesse ano, iniciou-se a expansão da plataforma em direção ao seu objetivo maior de reunir informação sobre todo o patrimônio cultural brasileiro. Foram
incluídos os bens materiais tombados pelo Estado de São Paulo (Condephaat) e os
bens materiais e imateriais tombados/registrados pelo Iphan.
Em janeiro de 2018, foram adicionadas as informações básicas dos bens estaduais
cujos órgãos de preservação foram encontrados: AC, AL, BA, CE, GO, MG, MS, PE,
PI, PR, RS, SC, SP (ver Figura 1, na próxima página). Nem todos os bens tombados
pelo estado de Goiás estão na plataforma, porque a lista disponível no site da instituição é de 2012. E a inclusão dos bens do Rio de Janeiro está em andamento pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), conforme parceria realizada em
dezembro de 2017.
Atualmente, cerca de 3.200 bens estão publicados e cerca de mil deles serão complementados com mais fotos e links com maiores informações até o final de 2018.
A partir de 2019, serão incorporados os bens tombados pelos órgãos municipais
brasileiros.
Figura 1. Abrangência do Infopatrimônio

Os dados inseridos na plataforma foram obtidos a partir de uma combinação

Fonte: Soster, 2018.

entre as informações disponíveis online em diversos endereços eletrônicos. As
listas de bens tombados e registrados foram buscadas nos sites dos órgãos de
preservação do patrimônio (ver Quadro 1, na próxima página), onde também foi
possível obter informações básicas de tombamento, tais como nome atribuído, lo-
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Quadro 1. Órgãos de preservação cujos bens estão no Infopatrimônio

Nível

UF

Nome

Site

Mundial

-

Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)

www.unesco.org/new/pt/brasilia/
culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/#c1048555

Nacional -

Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan)

www.iphan.gov.br

Estadual AC

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural (DPHC)

www.patrimoniohistorico.ac.gov.
br

Estadual AL

Secretaria de Estado da Cultura (SeCult-AL)

www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-cultural

Estadual BA

Instituto do Patrimônio Artístico e Cul- www.ipac.ba.gov.br
tural da Bahia (Ipac-BA)

Estadual CE

Secretaria de Estado da Cultura (SeCult-CE)

www.secult.ce.gov.br/index.php/
patrimonio-cultural

Estadual GO*

Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico

cultura.seduc.go.gov.br/spha/
superintendencia-de-patrimonio-historico-e-artistico

Estadual MS

Fundação de Cultura de Mato Grosso www.fundacaodecultura.ms.gov.
do Sul (FCMS)
br/registros-e-tombamentos

Estadual MG

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(Iepha)

www.iepha.mg.gov.br

Estadual PR

Coordenação do Patrimônio Cultural
(CPC)

www.patrimoniocultural.pr.gov.br

Estadual PE

Fundação do Patrimônio Artístico e
Histórico de Pernambuco (Fundarpe)

www.cultura.pe.gov.br

Estadual PI

Fundação Cultural do Piauí (Fundac)

crcfundacpiaui.wordpress.com

Estadual RJ**

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac)*

www.inepac.rj.gov.br

Estadual RS

Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Estadual (Iphae)

www.iphae.rs.gov.br
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Nome

Site

Estadual SC

Fundação Catarinense de Cultura
(FCC)

www.cultura.sc.gov.br

Estadual SP

Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico (Condephaat)

condephaat.sp.gov.br

Municipal

Conselho Municipal de Preservação
do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo
(Conpresp)

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/cultura/conpresp

-

* A lista do estado de Goiás disponível no site da instituição é de 2012. Portanto, nem todos os
bens atualmente tombados estão na plataforma Infopatrimônio.
** Inclusão em andamento pelo Inepac, conforme parceria realizada em dezembro de 2017.
Fonte: Soster, 2018.

Cabe salientar que a equipe do Infopatrimônio possui grande preocupação em
relação aos direitos autorais dos dados apresentados. Todo o conteúdo (texto e
imagens) é sempre devidamente creditado a seus autores e fontes. As imagens
são buscadas em sites de órgãos públicos oficiais e em outras fontes Creative
Commons. Para complementação do material, com especial importância nos
casos em que não são encontradas imagens em outras fontes, também são coletadas imagens de satélite e do Google Street View.
O Infopatrimônio tem como principal resultado o seu caráter de ferramenta de
busca amigável e intuitiva para qualquer cidadão. Sua construção foi orientada
para a divulgação de informações que propiciem à população o conhecimento dos
bens e incentivem o monitoramento e a vigilância do seu estado de conservação
pela sociedade. Além disso, a gestão de conteúdo é participativa, busca-se a colaboração do maior número possível de pessoas para a construção do conteúdo da
plataforma, especialmente em relação aos bens.
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Quando informações e material audiovisual são enviados para adição à plataforma

possível encontrá-lo. O último recurso é a solicitação das coordenadas aos órgãos

ou alterações são sugeridas, os membros curadores de conteúdo do Infopatrimô-

públicos responsáveis, que, na maioria das vezes, não respondem à solicitação.

nio avaliam os mesmos, buscando qualidade e relevância de conteúdo a longo
prazo, e garantia de reutilização das informações da plataforma, sem restrições.

Dois casos merecem menção especial. Com relação ao georreferenciamento de
bens materiais e imateriais de abrangência regional ou áreas distintas, a colocação

O conteúdo inserido na plataforma é aberto e está sob licença Creative Com-

de uma única coordenada fica impossibilitada, portanto foi atribuída uma coorde-

mon 4.0. O que significa que o material é livre para uso e adaptação, desde que a

nada arbitrária na posição do bem (por exemplo, no caso de centros históricos,

atribuição de autoria seja respeitada, alterações realizadas sejam mencionadas e

optou-se por padronizar a coordenada na praça da matriz, ponto inicial da for-

o conteúdo criado se mantenha sob a mesma licença Creative Common 4.0.

mação da maioria das cidades brasileiras). O segundo ponto é o georreferenci-

Georreferenciamento e visualização da informação no
mapa
Entende-se que o georreferenciamento dos bens patrimoniais tombados proporciona outros dados para a sua gestão, na medida em que coloca o bem sobre o
território que ocupa. O que traz novas possibilidades de análise pela sociedade e
pelos órgãos de preservação, auxiliando na construção de políticas públicas relacionadas com a área. Segundo Prado Filho e Teti (2013), o georreferenciamento
do patrimônio cultural espacializa a história e a memória, possibilitando a composição coletiva de estratégias de análise crítica do patrimônio cultural local, re-

amento de bens localizados nas áreas rurais, que são de difícil localização e, na
maioria das vezes, não são encontrados. Portanto, uma parcela dos bens está sem
a coordenada identificada e demanda pesquisa futura. Também serão realizadas
publicações nas redes sociais do Infopatrimônio com o intuito de envolver os
usuários na localização e complementação de conteúdo dos bens, especialmente
fotos atuais. Essa ação busca reforçar o caráter participativo do Infopatrimônio,
buscando formar uma rede de colaboradores com extensão nacional.
No Infopatrimônio, existem quatro visualizações possíveis da informação, acessadas por abas logo abaixo do mapa: 1. Edificações, 2. Terreno, 3. Áreas protegidas, 4. Topografia, e 5. Satélite. A cidade de São Paulo (objeto inicial de estudo da

gional e nacional.

plataforma) possui ainda um mapa volumétrico das áreas de proteção, incluindo

No infopatrimônio, a busca pelas coordenadas geográficas dos bens é realizada,

das de informação que podem ser combinadas são: 1. envoltoria_condephaat, 2.

bens e entorno imediato. Conforme menu à esquerda e abaixo do mapa, as cama-

em primeira instância, por meio do seu endereço, geralmente constante dos da-

bens_condephaat, 3. Estados, e 4. Todos Bens.

dos disponibilizados pelos órgãos de preservação e ou dos processos de tomba-

Promoção e divulgação

mento. Quando o endereço do bem não é encontrado nas informações que acompanham os dados de tombamento, é realizada busca online e consulta a artigos e
sites referentes ao bem.

Há um ano, em abril de 2017, com o amadurecimento da plataforma Infopat-

O endereço é inserido no Google Maps e, por vezes, os locais retornados pelos

patrimônio/) e Instagram (www.instagram.com/Infopatrimônio/) para interagir

endereços não coincidem com os bens. Nesses casos, é realizada busca apurada

no universo online baseadas em critérios de público, alcance e popularidade. Era

por meio de passeio via Google Street View pela rua do bem, mas nem sempre é

necessário “conversar” com os seguidores da plataforma: um público abrangen-
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te, desde jovens estudantes universitários com idade entre 18 a 24 anos (29%), a
profissionais com faixa etária de 25 a 34 anos (27%) e 35 a 44 anos (18%). Destes,
36% são homens e 64%, mulheres. Todos relacionados a segmentos como educação, turismo/hotelaria, tecnologia, arquitetura, paisagismo e governo. Enquanto
o Facebook oferece uma grande popularidade entre os setores profissionais - empresas, instituições e autarquias-, o Instagram reúne um público essencialmente
jovem, além de oferecer um alcance orgânico até 12 vezes maior, se comparado
ao Facebook.
Como principal mídia de promoção, o Instagram tem 19,3 mil seguidores, mais de
160 post publicados e uma média de 3.7 engajamentos por post. Entre os assuntos de maior interesse da comunidade da plataforma (posts mais curtidos) estão
o patrimônio cultural de cidades turísticas, como Ouro Preto (MG), Diamantina
(MG), Olinda (PE) e Lençóis (BA). Também foi observado um grande interesse por
questões referentes à formação do profissional nesta área e à preservação do
patrimônio cultural.
Como as dúvidas manifestadas por meio do Direct (Instagram) e dos comentários
na plataforma eram frequentes, foi criada a editoria “Perguntas Frequentes”, com
o objetivo de informar os cidadãos. Posts dessa natureza são os mais comentados
(ver Figura 2, na próxima página), por exemplo: “Gostaria de possuir uma formação
em Patrimônio Cultural. Quais são os cursos disponíveis?”, com 322 curtidas e 39
comentários; e “Um bem tombado que conheço está sofrendo depredação. O que
devo fazer?”, com 250 curtidas e 14 comentários.
Outros exemplos que denotam o interesse e a mobilização dos seguidores são os
posts factuais, que mostram a situação de bens em estado de degradação. Neste
caso, o post sobre a pixação do Pateo do Colégio, em São Paulo (10 de abril de
2018) alcançou a máxima interação em comentários entre os seguidores: foram

Figura 2. Instagram. Engajamento da plataforma/ março 2018.

451 curtidas e 62 comentários que expressam diversas opiniões.

Fonte: Analytics Instagram, 2018.

Tais fatos demonstram que a plataforma vem assumindo cada vez mais um papel informativo diante da sociedade, que vai além da divulgação e promoção do
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patrimônio cultural. O Infopatrimônio se converteu em uma plataforma de infor-

somar esforços para a preservação do patrimônio cultural. Ao engajar e reunir os

mação mais abrangente do que o esperado, acumulando a função de sanador

diversos atores, o Infopatrimônio pretende colaborar com a formulação de políti-

de dúvidas da população. Muitos pedidos de histórico escolar e agendamento de

cas públicas que fomentem o registro, a preservação, a promoção e a fiscalização

visitas são registrados nos comentários dos posts, aos quais busca-se responder

do patrimônio cultural brasileiro.

indicando o contato do órgão ao qual o cidadão deve se dirigir, sempre que os
dados para contato são encontrados online pela equipe do Infopatrimônio. Com
isso, percebe-se que a população carece de fontes de informações públicas em
geral e de meios de acesso à informação que retornem respostas rápidas.
O número de acessos à plataforma vem aumentando exponencialmente ao longo
do tempo (ver Figura 3, na próxima página); o que se deve a essa forte divulgação
realizada nas mídias sociais do Infopatrimônio e ao aumento do conteúdo incluso
na plataforma. No último ano (entre abril de 2017 e abril de 2018), a plataforma
contou com 203.371 visualizações de páginas e 75.240 usuários. Para embasar
uma comparação simples do crescimento da plataforma, em todo o ano de 2017,

Figura 3. Acessos ao Infopatrimônio

foram 121.899 acessos, de 45.961 usuários; enquanto no período de 1 de janeiro a

Fonte: Google Analytics da página Infopatrimônio, 2018.

23 de março, foram 61.457 acessos de 22.685 usuários. Ou seja, nos três primeiros
meses de 2018, a plataforma já teve metade dos acessos e usuários de todo o ano

A importância do georreferenciamento da informação reside na possibilidade

de 2017. Um bom resultado considerando que esses são meses de baixo acesso,

de tornar visíveis questões pouco perceptíveis em forma de números, como é o

por tratar-se de período de férias. Portanto, a circulação de conteúdo sobre bens

caso da distribuição espacial do patrimônio tombado/registrado pelos órgãos de

culturais históricos possui um grande potencial de interesse.

preservação. Ao cadastrar todos os bens tombados no Brasil nos quatro níveis,

Considerações Finais

busca-se disponibilizar ferramenta de análise espacial da concentração dos bens
tombados em determinadas regiões e cidades. O que levanta diversos questionamentos relacionados ao que chamamos de vazios patrimoniais: locais que, se-

O Infopatrimônio busca contribuir com diversas questões. Ao oferecer informação

gundo os órgãos de preservação, não possuem bens de relevância. O que pode

qualificada sobre o patrimônio cultural brasileiro na plataforma e nas redes soci-

ser visualizado nas diferentes esferas de atuação, de acordo com o avanço da

ais e ao responder aos questionamentos de seus usuários, pretende sensibilizar

inclusão dos bens na plataforma: estados dentro do país (bens nacionais), cidades

a comunidade sobre a importância do patrimônio cultural e estimular e qualificar

dentro dos Estados (bens estaduais) e bairros dentro da cidade (bens municipais).

sua participação nas políticas de preservação. Ao divulgar a plataforma e o patrimônio nas mídias e em eventos, busca formar parcerias com os diversos seto-

Portanto, para além de divulgar o patrimônio já oficializado, o Infopatrimônio bus-

res da sociedade (órgãos governamentais, universidades, comunidade e outros)

ca também ser uma ferramenta de análise crítica do contexto patrimonial nacio-

e, consequentemente, ser um interlocutor de aproximação entre os mesmos para

nal, para instigar pesquisas e a formulação de políticas públicas que ampliem a
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inclusão de referências culturais ainda pouco ou nada representadas nas listas
oficiais.
As diversas formas de colaborar com o Infopatrimônio são descritas em http://
www.infopatrimonio.org/?p=38378
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RESUMO
Este artigo é fruto de uma pesquisa financiada pelo CEDIF via FUNDARQ que buscou
analisar a peculiar trajetória de um jardim idealizado por um religioso português no
palácio episcopal de Mariana a partir de 1799. Com seus distintos e bem demarcados
espaços, o jardim do bispo dom Frei Cipriano de São José, despertou o interesse
de vários naturalistas europeus que visitaram o Brasil ao longo do século XIX. No
início do século seguinte, caiu em total abandono até ser tomado pela vegetação e
ter parte do seu terreno transformado outrora em campo de futebol sendo ainda
sotoposto por entulhos nos últimos decênios. Incentivados por uma publicação
sobre a importância histórica do espaço, levou-se a cabo uma pesquisa arqueológica
empreendida em duas fases, nos anos 2010 e 2016, quando foram identificados
vestígios e estruturas do jardim, como pisos, canalização pétrea, muros, poços e
fontes de água. A pesquisa teve como objetivo subsidiar e promover programa de
revitalização dessa área externa que se situa entre o prédio do antigo Palácio onde
funciona atualmente o Museu da Música e um prédio do ICHS/UFOP a beira do
córrego do seminarista.
Apesar dos esforços da nossa equipe, infelizmente devido incongruências legalistas
relacionadas à posse do terreno onde se situa parte significativa do sitio históricoarqueológico, o processo de revitalização patrimonial encontra-se paralisado. A nosso
ver, quem está perdendo é a população e a cidade de Mariana. Mais uma vez prejuízo
ao patrimônio cultural desse município e à memória dos espaços verdes históricos
da antiga Minas Gerais já tão desvalorizados e esquecidos no veio das políticas de
proteção das cidades históricas e de seus planejamentos urbanos.

moacirmaia@hotmail.com

Palavras-Chave: Arqueologia; Gestão Urbana; Abandono
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mantendo suas estruturas remanescentes visíveis, impedindo assim novos focos
de degradação e usos indevidos no sítio arqueológico e seu entorno próximo. Em
função da urgência e pouca verba disponível por parte dessa instituição, foi realizado primeiramente o estudo arqueológico exclusivamente na área denominada

Este artigo apresenta parte das informações obtidas durante as pesquisas arqueológicas e documentais escritas e iconográficas, desenvolvidas nos anos 2010
(Etapa 1-Área A) e 2016 (Etapa 2- Área B). Coube agora agregar e unificar as informações e interpretações das duas áreas de pesquisa que compõe o sítio, apresentando ainda que de forma sintética, uma análise contextual do que se considera o complexo “Sítio Arqueológico e histórico Antigo Jardim do Palácio Episcopal de
Mariana, MG”. Foram focalizadas as intervenções arqueológicas, as estruturas reveladas e suas interpretações gerais, todavia, pesquisas históricas e iconográficas

A, situada entre o fundo do Palácio Episcopal e o prédio novo do Campus do ICHS.
O restante da área do sítio arqueológico foi considerado no presente estudo, Área
B, sendo apresentado adiante.
Subsidiou a elaboração do projeto de 2009 duas cópias de antigas aquarelas de
José Joaquim Viegas de Menezes, datadas de 1809, além do artigo de MAIA (2009)
“Uma quinta portuguesa no interior do Brasil ou: a saga do ilustrado D. Frei Cipriano e
o jardim do antigo Palácio Episcopal no final do século XVIII”.

documentais realizadas em Portugal por M. Maia, coautor deste artigo, serão ainda publicadas em outra oportunidade devido a limitação de páginas desta edição.
Em síntese, os focos das pesquisas foram: a) agregar os estudos e as interpretações das áreas A e B buscando compreender a sequência dos usos do espaço
do antigo jardim do Palácio; b) localizar elementos estruturais ou vestígios que
pudessem revelar remanescentes das estruturas do Jardim do Palácio; c) imbricar
dados escritos, orais e iconográficos com os dados arqueológicos sobre a história
do logradouro; d)subsidiar um programa de revitalização do espaço e do sítio arqueológico, por meio de um projeto arquitetônico comprometido em buscar uma
leitura integrada que respeite as normas patrimoniais afins.
A primeira etapa do projeto “Evidenciação das Estruturas Remanescentes do Jardim do Palácio Episcopal-Etapa 1” foi solicitado pelo então Diretor do ICHS/UFOP[1]
em 2009, preocupado com a importância histórica do Jardim do Palácio Episcopal,
obliterado por vegetação e pequenas obras, ainda utilizado como local destinado

Imagem 1 - Vista do jardim principal do Palácio de dom frei Cipriano, em Mariana, reprodução da

a bota-fora. Segundo o Diretor do ICHS supracitado era intenção da instituição,

aquarela de José Joaquim Viegas de Menezes, datada de 1809. (MAIA, 2014:6)

evidenciar as estruturas do antigo Jardim do Palácio Episcopal, revitalizando-o,

[1]
2606

Prof. Dr. Ivan Antônio de Almeida.

As normas internacionais e nacionais no trato a Jardins Históricos, sítios urbanos e
paisagem cultural, nortearam estas proposições e pesquisas, subsidiando as suas
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ações e programas afins. Foi publicado em 2005 pelo IPHAN um manual de C.F.

No governo do Bispo Dom Frei da Encarnação Pontével (1777-1793), quando da

Delphim sobre intervenções em jardins históricos, onde se reitera a necessidade

reforma e ampliação do prédio do Palácio da Olaria, o mestre José Pereira Arouca,

de estudos sobre vestígios de antigos jardins para se compreender a evolução

em 1748, teria executados reformas e obras de drenagem nos fundos do edifício,

urbana de sítios históricos, pois há uma tendência em se valorizar os grandes

destinado a pomar e horta. Baseando-se em Trindade (1953), o historiador M.

prédios em detrimento a áreas externas, como quintais, jardins, pomares, ruas,

Maia observa que:

praças, becos e largos.
Muitas vezes, elementos aparentemente sem significação podem fazer
parte de estruturas maiores, já desaparecidas. Itens específicos como
restos de fundações antigas, meio-fio e outros, podem vir a integrar
o projeto de restauração. Após rigorosas investigações, elementos do
relevo, como depressões, ondulações, montículos e outros revelarão aos
arqueólogos - os profissionais que apenas eles sabem ler os estratos
subterrâneos da história e da pré-história - importantes elementos da
história de um sítio (DELPHIM, 2005: 39).

Provavelmente as ampliações e reformas realizadas por dom frei
Domigos não se limitaram ao prédio do paço. As melhorias devem
ter se estendido também par ao quintal, que já nessa época possuía
horta e pomar. Por certo, o habilidoso mestre Arouca teve o cuidado
de canalizar os vários cursos de água que cortavam o terreno e seu
ampliado quintal, área ainda hoje úmida devido a profusão de água.
(MAIA, 2009:887)
O entulho recente retirado acima do nível associado ao antigo jardim era composto, por tijolos não furados, cimento e argamassas. Havia ainda restos de parte

A documentação iconográfica complementar levantada na primeira fase da

de um muro ali construído nos primeiros decênios do séc. XX. Amostras desse

pesquisa composta por antigos mapas e fotografias, somadas as telas menciona-

entulho também foram guardadas. Os poucos fragmentos de louça foram identi-

das, foi fundamental para subsidiar os melhores pontos para realização das inter-

ficados em sedimento revirado. No entulho também foram encontrados pedaços

venções arqueológicas. Verificou-se que o entulho estava encobrindo o muro de

de balaústres da varanda do Palácio dos Bispos, além de outras peças decorativas

alvenaria de pedra, que ainda existia próximo a recém construída caixa d’água de

em pedra-sabão quebradas e que talvez por isto, teriam sido descartadas nesta

cimento, por isto, foram ali abertas sondagens e trincheiras próximas, objetivando

localidade pelos operários da obra na ocasião da restauração do prédio, em 2005.

visualizar inicialmente toda a mureta, para, em um segundo momento, encontrar

Este material foi felizmente recuperado e recolhido nesse estudo.

eventuais pisos em sua base, o que não foi constatado naquela localidade composta por solo muito úmido.

Constatou-se, após a finalização da limpeza do muro original de alvenaria remanescente, que de fato a obra da caixa d’ água teria desviado alguns blocos, inter-

O local destinado ao jardim é naturalmente encharcado tendo em vista se tratar

ceptando a sua continuidade e integridade na direção oeste. Mesmo assim, pode-

de um terraço do córrego do Seminário (antes, denominado Intendente) sendo

se dizer que se trata da estrutura mais conservada do jardim.

que as drenagens principais que alimentam a parte baixa da antiga Chácara da
Olaria (nome original do terreno) advêm do morro situado na porção sul, onde

Foram ainda observados em detalhe, marcas de reboco e argamassas indicando

se encontra instalada a Igreja de São Pedro. Por sua vez, a principal fonte de água

utilização desta alvenaria como base de um muro de tijolos que ali fora ergui-

que atinge o morro deriva, dentre outros, do córrego do Bucão advindo dos aflo-

do pela direção do então “Gynásio Municipal Archidiocesano”, que funcionou no

ramentos rochosos que emolduram a paisagem da parte alta da sede de Mariana.

prédio do Palácio do Bispo. Nesta época, parte do jardim (Área A) foi nivelada e
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soterrada para utilização do espaço como campo de futebol para os alunos. Pre-

ter sido retiradas, mas suspeita-se que podem ter vindo da lateral oeste, do pré-

sume-se que foi neste momento que o desenho e a estruturas pétreas do jardim

dio, parcialmente demolida.

tenham sofrido forte desfiguração.
Imagem 2- Término da retirada do entulho em Trincheira. Os blocos foram mantidos no local onde

Na parte central da área A foi encontrada uma peça esculpida em pedra-sabão,
quebrada que fez parte de um sistema de canalização de água, possivelmente
que a levava para o tanque que havia na zona central deste jardim. Ainda foram
observadas concentrações de blocos retangulares, no nível do entulho, que deveriam compor, provavelmente, a parte superior dos trechos de muros ou canteiros
destruídos. Também foram observadas concentrações de blocos arredondados
no nível do entulho. Neste caso, estes blocos deveriam compor as bases das estruturas de pedra. Especificamente no muro remanescente, ainda foram observadas
aberturas originais que foram preenchidas por entulho e terra que pode se tratar
da antiga passagem indicada na aquarela de 1809.
Os grandes canais abertos com maquinário no terreno na área A, no último decênio, colaboraram para a destruição dos vestígios do jardim e revolvimento do solo
do terreno tendo em vista a profundidade dos rasgos abertos utilizados com o uso
de grandes pás. Foram ainda observados os cortes desta grande abertura em busca de uma pista ou guia de alguma estrutura, mas ao contrário, junto às drenagens
foram encontrados somente blocos revirados, deslocados e muitos quebrados.
A falta de vestígios no local confirma as primeiras impressões dos arqueólogos.

foram deixados após obra da caixa d´água que os deslocou- Área A. Sítio Jardim do Palácio Episcopal.

Na verdade, não teria mesmo estruturas pétreas nestes alinhamentos, pois as

Município: Mariana, MG. Foto: A. Baeta (Artefactto, 2010).

divisórias nesta porção do jardim eram compostas por cercas vivas ou ciprestes

Na escadaria do antigo muro, ainda foram registrados apicoados em forma circular no degrau mais baixo da escadaria lateral composta por três níveis, indicando
que o picoteamento e marcas de polimento por uso, foram produzidos antes do
bloco ou peça ter sido ali instalado. Tudo indica que os degraus foram reaproveitados de outro local, podendo ser até do próprio palácio, acrescidos nesta ocasião
(quando da abertura de uma porta no muro feito pelo ginásio). Há sinais de instalação de esteios e cimento em algumas partes dos blocos, que indicam usos e
reutilização de peças de cantaria, no entanto, é difícil precisar de onde poderiam
2610

alinhados ou ainda identificados como “muros de heras,” como mencionado pelo
historiador Diogo de Vasconcelos (1935:86).
Em uma das trincheiras da porção leste, todavia, a 14 m de distância do muro, a
50 cm de profundidade, foi identificado abaixo de fragmentos de telhas do entulho (séc. XX) um antigo segmento de piso de blocos de quartzito, que teria sido
provavelmente a base de uma fonte que ali existira. Também foram identificados
resquícios de pisos pétreos do jardim.
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Chamou muita atenção a existência no quintal (corredor lateral) do prédio do an-

Cipriano de São José. “Dom Frei Cipriano, (...) mandou ornar com jardins, tanques e

tigo Palácio, algumas peças de pedra-sabão típicas de antigo sistema de canali-

obras de arte o vasto quintal do prédio. (VASCONCELOS, 1935 apud MAIA, 2009:888)

zação do século XVIII em Mariana. Possivelmente elas faziam parte da drenagem
do local.

A terceira sondagem foi feita no entorno de outro indício de fonte que deveria
fazer conjunto com as demais, compondo o desenho geométrico do jardim. Esta

Na Área B foram abertas trincheiras e sondagens em pontos mais promissores

fonte encontra-se bem menos conservada que os outros descritos, mas é possível

de se encontrar estruturas sotopostas, já parcialmente notadas na superfície do

identificar uma parede pétrea residual com uma saída de água. Este local possui

terreno atual ou identificadas em função de relevâncias artificiais no piso e na

um terreno muito encharcado de água que mina constantemente. Parte das ba-

paisagem local.

cias ou tanques que deveriam existir no início do século XIX foi retirada, descaracterizando as belas fontes e o seu pleno funcionamento. Suspeita-se que teriam

Foram realizadas sondagens e trincheiras na área B. A sondagem 1, foi realiza-

sido subtraídas na mesma ocasião que foi dada a autorização por Dom Helvécio

da no entorno de uma estrutura conhecida como “Poço de Dom Pedro”. Reza a

para levar as peças principais da Fonte da Samaritana para a porção superior do

lenda que Dom Pedro teria se banhado neste exato poço que ficava por entre os

terreno, na entrada do Seminário Maior de São José em 1940.

muros vegetais de ciprestes na ocasião de sua visita à região, provavelmente, se
de fato ocorrido, em 1831. Esta estrutura seria a segunda mais bem conservada

Entre as sondagens 2 e 3 foi aberta uma trincheira que revelou um muro de ar-

(seguida do muro supracitado da Área A). Este poço ainda drena água, tendo dois

rimo de alvenaria de pedra que se encontrava totalmente enterrado. Situa-se no

bicames de deságue, um mais baixo e outro na parte alta, a 1m do fundo do poço.

alinhamento do muro da Área A, indicando simetria e harmonia visual demon-

Foi totalmente confeccionada em alvenaria de lajes de quartzito superpostas com

strada nas aquarelas datadas de 1809 de autoria de Viegas de Menezes. A partir

degraus que atingem o seu fundo. Possivelmente este poço tem abaixo canais pét-

da sondagem 3, o muro não indica continuidade, mas pairam dúvidas se ali seria

reos conectados, mas que em função de estar ativo parcialmente optou-se em não

mesmo o término original, pois não foi identificado o seu arremate.

aprofundar as limpezas e sondagens evitando o entupimento do sistema. Da mesma maneira, a sondagem 2 buscou somente aprofundar tomando o cuidado para

Foram abertas, por sua vez, trincheiras entre o Poço Dom Pedro e a seção medial

não entupir ou comprometer a drenagem ativa do local adaptada por um cano de

do muro, revelando um caminho com lajes de quartzito. No passado deveria ter

pvc encaixado na estrutura original de alvenaria de pedra (lajes de quartzito) que

sido um caminho que interligava estas estruturas por entre os ciprestes.

perfaz a estrutura frontal e remanescente da fonte original. Provavelmente entre
1801 e 1809 neste local foi instalado o quadro esculpido ou medalhão de autoria
atribuída ao grande artista Aleijadinho. Segundo dados do historiador Salomão de
Vasconcelos, a peça teria sido assentada pelo mestre-pedreiro Francisco Quinta
(VASCONCELOS, 1947 apud MAIA, 2009:893). Possivelmente, foi o mesmo artífice

Aventa-se que a cava onde há atualmente um tanque de peixes teria sido uma
fonte no passado cujas peças pétreas tenham sido realocadas. Suspeita-se que
pelo menos parte delas tenham sido aproveitadas na fonte que foi instalada na
frente do prédio do Seminário Menor da Boa Morte.

que confeccionou o Poço de Dom Pedro e outras estruturas que faziam parte do
clássico e geométrico jardim do Palácio, durante a gestão do requintado Bispo
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Preocupações atuais e o que perdura
Foi disponibilizada pela FUNDARQ no prédio do Museu da Música uma sala foi utilizada como laboratório provisório e escritório de apoio. Todo o material coletado
foi inventariado e ao final das pesquisas, acondicionado na sua reserva técnica.
Foram desenvolvidas atividades de difusão patrimonial, dentre elas, destaca-se
um seminário técnico participativo denominado: “O Jardim Histórico do Antigo
Palácio Episcopal de Mariana”, que contou com a presença de representantes da
Arquidiocese de Mariana, FUNDARQ, IPHAN, MPE, IEPHA, COMPAT, UFOP e outras
entidades e moradores de Mariana.
Imagem 3 - Detalhe do mesmo poço ou estrutura depois da limpeza e abertura de sondagem 1 pela
equipe de arqueologia. Sítio Arqueológico Jardim do Palácio, Área B. Mariana, MG. Foto de A. Baeta/
Artefactto,2015.

A análise das peças de bicames apresentou-se fundamental, pois inseriu a interpretação da paisagem de toda a área do sítio, suas composições estruturais e
sistema de captação e canalização do jardim e de seu entorno. Ao final, o pequeno
acervo que se encontrava no ICHS/UFOP referente especificamente à área A foi
reunido junto às peças de cantaria acima mencionadas, por fazer parte de um
mesmo contexto histórico e material.
Apesar dos esforços da nossa equipe, infelizmente devido incongruências legalistas relacionadas à posse do terreno onde se situa parte significativa do sitio
histórico-arqueológico, o processo de revitalização patrimonial encontra-se paralisado. A nosso ver, quem está perdendo é a população e a cidade de Mariana. Mais
uma vez prejuízo ao patrimônio cultural desse município e à memória dos espaços
verdes históricos da antiga Minas Gerais já tão desvalorizados e esquecidos no
veio das políticas de proteção das cidades históricas e de seus planejamentos urbanos.

Imagem 4- Detalhe do mesmo local após procedimentos de limpeza, onde há trecho de muro limpo

Resolvido este impasse fundiário lamentável indicado acima, sugere-se ainda o

e fonte no interior da Área B. Possivelmente este foi o local original onde teria sido assentada a Fonte

monitoramento, sob o ponto de vista da arqueologia, de uma futura obra exec-

da Samaritana no século XVIII (que continha peça confeccionada por Aleijadinho),realocada dali e que

utiva de revitalização do Jardim do Palácio, tão necessário. Trata-se de medida

atualmente se encontra no Museu Arquidiocesano de Mariana. Sítio histórico e arqueológico Jardim do
Palácio Episcopal. Mariana, MG. Foto: A. Baeta/Artefactto, 2015.
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preventiva tendo em vista que as escavações no terreno são sempre amostrais,

ICOMOS Carta do Espírito dos Lugares, 2008/ICOMOS.

sendo que algum indício desconhecido pode ainda se revelar.

ICOMOS Carta de Florença de 1981/ ICOMOS.

BRASIL

IPHAN Carta dos Jardins Históricos Brasileiros de 2010, dita Carta de Juiz de Fora,
Outro ponto considerado essencial será subsidiar um futuro e esperado programa

IPHAN/Fundação Mariano Procópio/Fundação Casa de Rui Barbosa.

de Museologia, Museografia e extroversão sobre o Jardim, a ser elaborado em

UNESCO Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural, 1972/UN-

sincronia com o projeto definitivo de revitalização desse raro e importante logra-

ESCO.

douro de Mariana. Enfim, o que se revela...

UNESCO Carta de Nova Delhi, de 1956/Unesco.
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RESUMO
O conceito de patrimônio industrial tem buscado se afirmar no Brasil como uma
importante área de preservação e conservação da história e da memória da
cultura material. A diversidade e pluralidade de formas de expressão do patrimônio
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cultural possibilita sua inserção no rol de elementos de reconhecida importância
para a sociedade e resgata as relações entre o homem e a sociedade segunda uma
perspectiva centrada nas questões organizacionais. Atualmente, os conceitos de
patrimônio cultural e patrimônio industrial encontram-se mutuamente aplicados às
diversas interpretações e diferentes formas de representatividade da cultura. Desde
elementos da cultura local e nacional ao reconhecimento por órgãos internacionais
de preservação do patrimônio, como a UNESCO, observa-se uma ampliação do
leque de elementos representativos das múltiplas culturas dos diversos povos. Dessa
forma, o presente trabalho busca trazer algumas considerações acerca das relações
existentes entre as teorias clássicas da conservação e restauração cartas patrimoniais
que tratam os conceitos e as cartas patrimoniais voltadas, principalmente ao
patrimônio industrial. Assim, a partir dos valores relativos aos monumentos de Alois
Riegl e dos princípios fundamentais da restauração de Camillo Boito tem-se uma
análise preliminar de como podem estar relacionados aos elementos de patrimônio
industrial. Posteriormente, apresentam-se as cartas patrimoniais voltadas aos
elementos industriais, principalmente à sua conservação e preservação. As diferentes
formas de expressão do patrimônio industrial e sua relação com diferentes campos
e áreas da conservação e restauração considera a existência de um grupo de
instrumentos aplicados, seja às ciências humanas, sociais ou técnicas que garante
muitas possibilidades e expande a sua aplicabilidade a atuações pessoais ou
coletivas, particulares ou públicas e às iniciativas privadas, estatais ou parcerias. Ao
vislumbrar tal panorama segundo uma perspectiva global tem-se uma ampliação
da visão de cultura, memória e história a um patrimônio alicerçado na ciência e na
tecnologia. A dinâmica de reconhecimento dos elementos patrimoniais industriais
passa por uma construção continua de diferentes interpretações dos conceitos a eles
aplicados, sejam as teorias, sejam as cartas patrimoniais em que se tem diferentes
significados e interpretações a partir da visão dos grupos que assim os percebem.
O reconhecimento da diversidade de composição do patrimônio cultural e da
inclusão do patrimônio cultural como uma de suas formas de expressão leva a um
entendimento plural do momento atual vivido e de um passado por ele representado
e significado a partir de reminiscências da memória e da história dos homens e
da sociedade e de suas formas de representação, dentre elas as organizações, as
empresas, as indústrias.
Palavras-chave: Patrimônio Industrial, Conservação, Restauração, Cartas
Patrimoniais.
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1. O PATRIMÔNIO CULTURAL E SUA
MULTIDISCIPLINARIDADE

seja individual ou coletiva. Com tais referências reconstruídas, as oportunidades

O conceito de patrimônio cultural tem sido recentemente ampliado, sendo agre-

Outra questão relativa ao patrimônio cultural e à construção de seu conceito ref-

gada ao conceito tradicional a patrimonialidade material e imaterial e pensadas a

ere-se às relações estabelecidas com o contexto urbano, com a comunidade, ou

natureza e a diversidade como fatores preponderantes ao seu conteúdo. Tais fa-

seja, a sociedade em que se encontra inserido. A partir da dinâmica estabelecida

tores determinam uma ampliação na percepção do conceito que engloba as ciên-

para as relações sociais entre o contexto social e o contexto estrutural urbano que

cias humanas, já tradicionalmente inscritas em suas definições, mas também as

a compõe tem-se, em particular, a relação construída quanto ao entendimento do

exatas (patrimônio tecnológico e material) e as da saúde e biológicas (patrimônio

conceito dos monumentos que se fazem presentes e se descobrem na medida em

genético). Sua ampliação leva a uma desconstrução e reconstrução dos parâmet-

que determinam uma relação de compreensão entre a formação da sociedade e o

ros até então utilizados, pois são necessários novos olhares para o entendimento

monumento. Essa necessidade de representatividade se faz segundo a relação de

da abrangência. A necessidade de inclusão de aspectos que envolvam a identi-

pertencimento e de identidade criadas.

para se discutir e incluir o patrimônio industrial dentre aqueles considerados
como patrimônios culturais tem permitido amplas discussões.

dade e identificação dos grupos sociais a que pertencem os elementos patrimoniais, torna-se necessário avaliar como a tradição, os costumes, as mudanças cul-

Dessa forma Choay (2011) apresenta o conceito de patrimônio histórico o qual

turais interferem na percepção desses elementos e desenvolvem a memória e a

compreende

história dos lugares a que pertencem, das comunidades que os delimitam e a sua
identidade social. (Castriota, 2009).
As diferentes relações estabelecidas com o tempo e com o espaço determinam as
mudanças nas percepções entre as tradições e sua importância para a construção
das diversas identidades – individuais e coletivas. Os novos modelos patrimoniais
e culturais redefinem essas identidades e levam à identificação de elementos que
tendem a contribuir para uma nova relação entre passado-presente-futuro, entre
memória-história e entre indivíduo-coletividade.
A inclusão de parâmetros ‘novos’ ao conceito de patrimônio tem procurado aproximar ainda mais os temas correlacionados à condição dos elementos considerados
essenciais à memória e à história de lugares e grupos sociais. As questões relacionadas à monumentalidade, à particularidade e à identidade têm sido redefinidas
ou reconstruídas segundo o entendimento de diversos grupos envolvidos, direta
e indiretamente, que se consideram responsáveis pela preservação e conservação
de determinado patrimônio, mas principalmente por sua memória e identidade,
2624

[...] 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:
obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e
produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos. (p. 11)
Na apresentação do conceito, Choay (2011) trata o patrimônio como algo representativo da comunidade em geral e que a ela se determina por uma relação de
identidade e identificação. Dessa forma, os diversos sentidos dados ao patrimônio
e sua diversidade de representações significa uma representação de certa hereditariedade social, ao mesmo tempo síncrona (a partir dos diversos significados que
compreende segundo a memória e a história reveladas por ele) e assíncrona (pois
se revela segunda as interpretações subsequentes determinadas pelo tempo futuro em relação aos significados e signos que toma ao longo do tempo). Assim,
torna-se necessário diferenciar o patrimônio histórico, que se constrói a partir da
identificação três grandes categorias – remanescentes da Antiguidade, edifícios
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religiosos da Idade Média e alguns castelos. Posteriormente incluem-se as diver-

dade”, muitas vezes se tem uma destruição construtiva e de modernização que,

sas formas da arte de construir, eruditas e populares, urbanas e rurais, todas as

em nome do progresso técnico e social, da melhoria de condições de vida, da

categorias de edifícios, públicos e privados, suntuários e utilitários, também de-

higienização e da qualidade de vida se determina a substituição de alguns elemen-

nominados de arquitetura menor, arquitetura vernacular e arquitetura industrial.

tos patrimoniais por outros edifícios ou equipamentos sociais que proporciona-

(Choay, 2011).

ram uma vida melhor. (Choay, 2011). Em favor de sua conservação e preservação,
há vozes discordantes que diante das constantes ameaças, permitem desenvolver

Assim, percebe-se que os conceitos desenvolvidos para descrever patrimônio se

uma consciência quanto ao valor científico, estético, memorial, social e urbano

ampliam, sendo agregados ao conceito tradicional e atrelados à patrimonialidade

dos diversos elementos que representam a sociedade moderna, e também a so-

material e pensado a partir de sua natureza e diversidade. Além das novas formas

ciedade industrial avançada. Essa possibilidade de interpretação do patrimônio,

de ‘pensar’ o patrimônio emergem também com maior intensidade o patrimônio

a partir da sua capacidade de representar os mais diversos grupos, de recorrer à

imaterial e o patrimônio intangível.

cultura de massa como identidade do “lugar do outro”, do “outro lugar” ou mesmo

Complementarmente, Argan (1992) apresenta tal mudança na interpretação do
patrimônio em função de novas interpretações dos monumentos urbanos, principalmente no que se refere à transformação de uma anterior razão comemorativa e didática, para posteriormente, e na atualidade, passar a uma transformação

do “não-lugar”. A capacidade de interpretar o monumento segundo a informação
por ele repassada ao outro, criando-lhe uma identificação e até mesmo uma identidade, determina uma transformação do próprio elemento e do espaço que ele
ocupa e o circunda.

social. A busca por uma representação da cultura de massa que se concilia com a

A transposição do monumento por vezes distorce e mesmo o destitui de seu sig-

historicidade torna-se diferenciada daquela anteriormente construída a partir de

nificado de memória e história, sendo por vezes não reconhecido como monu-

uma perspectiva ideológica a partir de premissas anteriormente dadas.

mento, por sua não-representação. Deve-se, portanto, questionar os reais valores

A dinâmica proposta ao entendimento do conceito de monumento histórico recai
então em sua constante mudança de perspectivas de interpretação, pois as mesmas ocorrem a partir do olhar e da percepção de indivíduos ou grupos acerca de
seu significado ou sua significância. As diversas representações e interpretações
dadas ao patrimônio se tornam resultado da história do lugar, da cultura do lugar
e da memória do lugar. Para Argan (1992), a cristalização e a manifestações da
história das cidades ocorre a partir das mudanças por elas sofridas e provocadas
ao longo do tempo e cuja essência não compreende leis evolutivas, mas características antagônicas baseadas em tendências inovadoras e ao mesmo tempo
conservadoras.
A contrapartida entre inovação e conservadorismo afeta a condição do patrimônio pois, em busca da modernidade, da inovação, do desenvolvimento e da “novi2626

e significados dos diversos monumentos históricos, sua representatividade social,
cultural, histórica e de memória. Argan (1992) apresenta questionamentos acerca
dos significados dados e concebidos aos novos espaços culturais cujo conjunto
de informações e interpretações por vezes podem definir desde seu real valor
histórico e de significação, ou mesmo sua banalização. O processo definidor de
monumentalização do espaço ou dos elementos que o compõem deve procurar
não perder de vista os signos e significados que esse tem para com aqueles que o
percebem como referência de memória e de história. Ao mesmo tempo busca-se
identificar as possíveis causas para um possível esvaziamento do significado cultural e mesmo identificar os motivos que levaram a tal situação.
As possíveis reflexões vindas a partir dos monumentos e dos monumentos históricos devem, de maneira geral, possibilitar uma autonomia disciplinar que permitir
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construir e reconstruir significados que permitam definir uma dinâmica contínua

por ele significado a partir de reminiscências da memória e da história por ele

a sua existência. Entretanto, Argan (1992) apresenta uma certa dificuldade na

representados.

relação estabelecida entre o “antigo” e o “novo”, entre os elementos significantes
do passado e os elementos do presente e do futuro. Assim, um entendimento dos
monumentos e monumentos históricos como elementos carregados de signos e
significados, muitas vezes se define pelos grupos e sociedades que os identifica e
que lhes propõe uma forma de comunicação e integração com o passado, a partir
da memória e da história. Ao mesmo tempo, os processos de comunicação definem uma fluidez e transitoriedade da sociedade contemporânea, em que as constantes e sequenciais mudanças em todos os processos moldam e definem uma
cultura “nômade e camaleônica”. Tal dicotomia na interpretação dos monumentos
leva a “um grande problema cultural da arquitetura moderna ... a reanimação dos
centros históricos, que não se podem condenar a uma existência puramente de
museu”. (Argan, 1992, p. 249).
Uma possível resposta a tal problema constitui na definição de um papel político
e social do patrimônio cultural, que segundo Argan (1992) se define a partir da
função do arquiteto (atualmente definida pelos responsáveis pelo patrimônio cultural, local ou nacional) em que se compreende a cidade como
[...] uma entidade histórica absolutamente unitária, e uma das
grandes tarefas culturais... é resgatar as periferias de uma condição
de inferioridade ou até mesmo de semicidadania. E isso só se pode
conseguir estabelecendo em toda a cidade uma circulação cultural,
uniforme que a torne, realmente, um sistema de informação. (p. 249250).

2. O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL E A ARQUEOLOGIA
INDUSTRIAL
As origens do conceito de patrimônio industrial remontam a meados do século
XIX, quando se expande a revolução Industrial e se desenvolvem a partir do grande
número de equipamentos e acessórios industriais que constituem a evolução de
diversas áreas do conhecimento, dentre elas a hidráulica e a eletromecânica, bem
como as áreas industriais como têxteis, metalurgia e siderurgia. Antes dos anos 50
do século XX, as referências à expressão vinculavam-se à necessidade de identificação, preservação e conservação do patrimônio industrial britânico a partir das
estruturas, artefatos e lugares que poderiam identificar o passado econômico e as
atividades sociais a ele relacionadas.
Para Palmer e Neaverson (1998), pode-se dizer que o campo se institucionaliza
nos anos 50 do século XX, quando o termo arqueologia industrial foi popularizado
por Michel Rix, apesar de suas origens se apresentarem ao final do século XIX.
Dentre os precursores se tem o português Francisco de Sousa Viterbo que publicou em 1896 o artigo “Arqueologia Industrial Portuguesa: Os Moinhos” e dos primeiros a utilizar a expressão “arqueologia industrial”, fazendo dela uma nova disciplina para pesquisadores e educadores em relação aos restos e remanescentes
do passado das atividades industriais, memórias das pessoas, das técnicas e da
tecnologia.

A unicidade de reconhecimento dos monumentos passa pela construção de seus

O termo foi aceito somente na década de 60 do século XX como aquela área es-

diferentes significados a partir das interpretações dos grupos que os percebem.

pecífica de estudos em que não havia uma preocupação centrada no patrimônio

Não se pode deixar de incluir quaisquer que sejam os grupos envolvidos no pro-

material, mas, também, nas reminiscências das sociedades, levando-se em con-

cesso de construção de seu significado, mas deve-se fazê-lo segundo uma dinâmi-

sideração os parâmetros sociais e culturais que definiam a sociedade industrial

ca de reconhecimento do mesmo a partir do momento atual vivido e do passado

(Minchinton, 1983). O primeiro livro e o primeiro periódico foram publicados por
Kenneth Hudson em 1963, nos quais ainda se cita a Mr. Donald Dudley, professor

2628
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de latim da Universidade de Birmingham, que utilizava a expressão ‘arqueologia

corporativa para apoio, formação profissional e pesquisa próprios à preservação

industrial’ em suas palestras (Hudson, 1965; Trinder, 1992).

do patrimônio industrial.

Em 2003, através da Carta de Nizhny, o TICCIH (The International Committee for

Pode-se afirmar que o patrimônio industrial possui características peculiares que

the Conservation of the Industrial Heritage) construiu conceitos de patrimônio in-

lhe garantem certa particularidade quando destacado em relação ao patrimônio

dustrial e arqueologia industrial os quais abarcavam o seguinte conteúdo:

cultural. A natureza e a escala diferenciadas determinam uma maneira única ao

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.
A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos
os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefatos, a
estratigrafia e as estruturas, os assentamentos humanos e as paisagens
naturais e urbanas, criadas para ou pelos processos industriais. A
arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação e pesquisa
mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do
presente industrial. (TICCIH, 2003)

se tratar sua definição e sua identificação e identidade. A classificação de edifícios
ou aspectos arquitetônicos não permite abarcar as infinitas possibilidades de
identificação do patrimônio industrial, uma vez que se pode considerar que todo
o território de influência das organizações – sejam industriais, comerciais ou de
serviços, sejam urbanas ou rurais – possui formas de expressão materiais e imateriais que remetem ao patrimônio industrial. Assim, devem ser consideradas as
formas de expressão imateriais, como o savoir-faire, a evolução da técnica e da
tecnologia que se baseiam em conhecimentos e se apresentam expressas de maneira não-material. (Choay, 2001).
Dentre as diversas possibilidades de patrimonialização dos elementos industriais
tem-se múltiplas possibilidades para a sua valorização, desde a revitalização de
edifícios industriais, ao reuso de ambientes e paisagens industriais e a utilização
de elementos expositivos em ambientes abertos ou áreas externas. Entretanto,
para estes últimos deve-se observar a necessidade de um plano de conservação
e restauração que procure a valorização e preservação desses elementos o que

Estes conceitos e demais princípios relacionados ao patrimônio industrial foram

torna necessária a busca por um conjunto de ações e estratégias preocupadas

reafirmados na 17ª Assembleia Geral do ICOMOS (International Council of Monu-

com os agentes de deterioração e, principalmente vinculadas às políticas e es-

ments and Sites) em novembro de 2011, ao se estabelecer os Princípios de Dublin,

tratégias de reconhecimento de possibilidades de expressão do patrimônio in-

que definem parâmetros para documentar e compreender as estruturas de pat-

dustrial e cultural. Deve-se observar a existência de exemplos diversos de recu-

rimônio industrial, bem como os sítios, áreas e paisagens industrias, incluindo-se

peração e preservação da história industrial e cultural os quais apresentam como

seus diversos valores.

possibilidade o (re)conhecimento de uma época vivida e de seu entorno, além das

Houve também a proposição em assegurar uma proteção eficaz e a conservação
dos elementos de patrimônio industrial, sua conservação e manutenção; e apre-

mudanças sociais e econômicas ocorridas, a evolução das sociedades e demais
transformações sociais, expectativas e limitações da sociedade contemporânea.

sentar e comunicar as dimensões e valores patrimoniais das estruturas industriais
e seu entorno com o propósito de incentivar e fomentar a consciência pública e
2630
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3. A TEORIA DA RESTAURAÇÃO E O PATRIMÔNIO
INDUSTRIAL
Os conceitos derivados da restauração e da conservação se determinam segundo
os processos a serem desenvolvidos a partir do conjunto de decisões e procedimentos empregados em um objeto artístico ou monumento para devolver, de
maneira integrada, a integridade estrutural e estética a tal bem cultural. As intervenções realizadas se baseiam na identificação dos processos de deterioração sofridos ao longo do tempo, sejam eles danos naturais, em virtude da ação do tempo
e elementos da natureza ou sofridos, sejam por acidente, mau uso, condições de
guarda, vandalismo, dentre outros.
A diferenciação entre os conceitos de restauração, conservação e conservação
preventiva colocada pela Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores
– ABRACOR tem por definições as adotadas pelos membros do ICOM-CC (International Council of Museums – Committee for Conservation) durante a XVa. Conferência Trianual, em Nova Delhi, em 2008.
[...] Conservação – todas aquelas medidas ou ações que tenham como
objetivo a salvaguarda do patrimônio cultural tangível, assegurando sua
acessibilidade às gerações atuais e futuras. A conservação compreende a
conservação preventiva, a conservação curativa e a restauração. Todas
estas medidas e ações deverão respeitar o significado e as propriedades
físicas do bem cultural em questão.
Conservação preventiva – todas aquelas medidas e ações que tenham
como objetivo evitar ou minimizar futuras deteriorações ou perdas.
Elas são realizadas no contexto ou na área circundante ao bem, ou
mais frequentemente em um grupo de bens, seja qual for sua época ou
condições. Estas medidas e ações são indiretas – não interferem nos
materiais e nas estruturas dos bens. Não modificam sua aparência.
Conservação curativa – todas aquelas ações aplicadas de maneira direta
sobre um bem ou um grupo de bens culturais que tenham como objetivo
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deter os processos danosos presentes ou reforçar a sua estrutura. Estas
ações somente se fazem quando os bens se encontram em um estado
de fragilidade adiantada ou estão se deteriorando a um ritmo elevado,
de tal forma que poderiam perder-se em um tempo relativamente curto.
Estas ações às vezes modificam o aspecto dos bens.
Restauração – todas aquelas ações aplicadas de maneira direta a
um bem individual e estável, que tenham como objetivo facilitar sua
apreciação, compreensão e uso. Estas ações somente se realizam
quando o bem perdeu uma parte de seu significado ou função através
de alterações passadas. Baseia-se no respeito ao material original. Na
maioria dos casos, estas ações modificam o aspecto do bem (ABRACOR,
2010, p. 1-2)
Assim, dentre as possibilidades apresentadas e dentre os teóricos da restauração
pode-se aplicar aos elementos de patrimônio industrial, em particular ou de maneira mais generalizada, as ideias colocadas por Kühl (2008), quando realizadas
referências às questões de abrangência dos trabalhos de Camillo Boito a partir
das formulações de John Ruskin e William Morris. Dentre as questões abordadas,
tem-se que a conservação e restauração do objetivo deve estar alicerçada em “um
grande respeito pela matéria original, pelas marcas da passagem do tempo na obra,
aconselhando manutenções periódicas, mas admitindo a possibilidade de ‘morte’ de
uma dada edificação” (Kühl, p. 17, 2008).
A possível lógica de conservação, ou não, do monumento ou da obra de arte, segue, segundo Boito uma possibilidade denominada “lógica impiedosa” que consiste
no fato de não-intervir, ou seja, sob a impossibilidade de conservar o objeto em
suas características e funções, resta ao conservador-restaurador buscar preserválo segundo sua memória e sua história. A inevitabilidade de destruição ou deterioração contínua, como ocorrida em obras ao ar livre, a ‘morte natural’ ou degradação natural deve ser preservada. Entenda-se por degradação a “mudança do
estado material em comparação com seu estado original, esta perda implica a alteração dos atributos de valor, estéticos, científicos, históricos e simbólicos, para além da
perda dos atributos materiais” (Souza e Froner, p. 10, 2008).
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Tem-se ainda, segundo Riegl (2013), que as obras de arte têm em si mesmas os

ceitos de valores relativos aos monumentos que estão apresentados no quadro

significados da passagem do tempo e suas implicações não somente em relação

1 a seguir.

às concepções de evolução artística e tecnológica, quanto às técnicas e materiais
aplicados. A importância histórica abrange a noção de evolução que compreende
uma sequência de acontecimentos em que se busca conservar testemunhos de
saberes e objetos, direta ou indiretamente, sequenciados cronologicamente os
quais testemunham o desenvolvimento das atividades humanas. Ao relacionar as
questões históricas às obras de arte o contexto representativo da evolução histórica apresenta-se como parte de uma totalidade dos diversos ramos do conhecimento, o que também ocorre aos elementos artísticos, em particular. Considera-se ainda que ao se retratar o elemento histórico apenas parcialmente, tem-se
um conjunto de elementos os quais deveriam trazer uma representatividade do
todo, mesmo de maneira minoritária quanto à quantidade de exemplares existentes no passado. Riegl (2013) considera ainda que esse conjunto se trata
[...] de elementos tão pouco significativos que, em milhares de casos
semelhantes, os abandonamos sem lhes prestarmos qualquer atenção,
dado que possuímos em número suficiente outros monumentos que nos
comunicam de modo mais pormenorizado mais ou menos o mesmo.
Mas, se o referido recorte fosse o único testemunho conservado da
criação artística do seu tempo, teríamos de o considerar, apesar da sua
pobreza, como um monumento artístico indispensável.
O elemento artístico que nele encontramos, porém, interessa-nos, em primeiro
lugar, somente de um ponto de vista histórico: o monumento surge-nos como um
elo indispensável na cadeia evolutiva da história da arte” (p. 11)
Segue-se às relações estabelecidas entre o contexto histórico e o artístico ref-

Valor
1. Valor de memória

Conceitos
relaciona o passado-presente histórico e evolutivo de técnicas e elementos artísticos.
a. Valor de antiguidade
compreende a percepção de uma continuidade histórica e
temporal sobre o monumento a partir de sua ação sobre o
conteúdo e verificação dos efeitos sobre suas partes (função cronológica).
b. Valor histórico
representa as características percebidas no momento da
ação humana para a sua criação, segundo a evolução de
técnicas e materiais a ele associadas (função histórico-evolutiva).
c. Valor de memória inbusca tornar presente, a memória e temporalidade de um
tencional
momento histórico-evolutivo passado (função histórico-“presentificada”)
2. Valor de atualidade relaciona o presente-futuro das técnicas e elementos artísticos.
a. Valor de uso
relação do objeto / monumento em si a sua função, utilidade e objetivo diante do contexto em que se encontra (função formal)
b. Valor artístico
compõe-se da materialidade e funcionalidade do objeto /
monumento.
b.1. Valor de novidade
estabelece-se a partir de características estabelecidas segundo o conceito de ineditismo estético-material-funcional.
(função integridade-completude-unidade)
b.2. Valor artístico relativo relaciona os materiais e técnicas empregados no monumento, a concepção estética-formal e a memória histórica
nele contidas (função objetiva-subjetiva).

erem-se, de maneira objetiva, às interpretações estéticas e de intencionalidade

Quadro 1 – Valores Relativos aos Monumentos

artística. As referências desenvolvidas segundo materiais e técnicas adotadas para

Fonte: Adaptado de Riegl (2013)

a obra de arte se somam às referências ao passado, à memória de referência
quanto à sua concepção. Dessa maneira, tem-se definidos por Riegl (2013) os con-
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Dessa maneira, tem-se aplicada a teoria do restauro ao patrimônio industrial aos
equipamentos e máquinas, os quais têm, por natureza, uma função produtiva,
que dever ser preservada, seu uso e função produtivos a fim de que possam ser
identificadas as referências do tempo ao seu uso e as atividades produtivas que
o definem. Complementarmente, a partir dos princípios apresentados por Boito
(2008), uma comparação às possíveis posturas e ações a serem observadas na
intervenção de objetos de arte ou monumentos históricos. Tais parâmetros podem ser observados em relação aos princípios a serem adotados na intervenção
de monumentos ou objetos que estejam vinculados à história social e econômica
do lugar, como aqueles que se encontram ao ar livre. Tem-se ainda que a relação
existente entre o profissional e a obra a ser restaurada encontra-se além das
funções profissionais ou históricas. O fato de entender a obra em sua plenitude
e extrapolar o campo da atividade de restauração tornam-se elementos essenciais para se compreender o objeto e nele intervir, ou seja, “para bem restaurar é
necessário amar e entender o monumento, seja estátua, quadro ou edifício, sobre
o qual se trabalha, e do mesmo modo para a arte antiga em geral”. (Boito, p. 31,
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Princípio
1. ênfase no valor documental
2. Evitar acréscimos e renovações
3. Complementos de partes deterioradas ou faltantes
4. Obras de consolidação
5. Respeitar as várias fases do monumento
6. Registro das obras
7. Identificação (lápide)

BRASIL

Aplicação
A possibilidade de se intervir de maneira curativa permite
desenvolver a expressão consolidar a reparar, reparar a restaurar.
A observância doe estado atual e da ação do tempo em decorrência dos tempos de uso e tempo de exposição.
Se necessários, diferenciados aos elementos originais e realizados de maneira simplificada.
Limitadas ao estritamente necessário com a finalidade de
evitar a perda de elementos característicos ou pitorescos.
Evitar, o quanto possível, a remoção de elementos e realiza-las somente quando necessárias, respeitada a integridade
do objeto.
Documentação das diversas etapas de intervenção, com detalhamento das ações, intenções e suas justificativas.
Apontar a temporalidade das intervenções realizadas.

2008). As relações observadas em decorrência dos princípios estão colocadas no

Quadro 2 – Princípios Fundamentais da Restauração – Camillo Boito

quadro 2 a seguir:

Fonte: Adaptado de Kühl, p. 21-2, 2008.

Assim, deve-se observar a necessidade de uma atividade baseada em teorias de
documentação e metodologia, aliada às conotações de elementos culturais e de
memória a fim de que se possa desenvolver uma ação restauradora que preserve
tanto as características intrínsecas ao objeto como as extrínsecas a ele incorporadas pela temporalidade.
Dessa maneira, os princípios apresentados por Boito colaboram para a consolidação do campo e determinam, de certa maneira, os princípios da Carta de Veneza, de 1964, que considera a ação do campo da restauração embasada no caráter
cultural dos objetos e das obras de arte e da relação existente ente os campos estético e histórico. Tem-se ainda, no contexto dos valores temporais e nos valores
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definidos como de antiguidade a busca por um equilíbrio entre as intervenções e

Preservation and Restoration of Cultural Property) e ICOM (International Council of

a memória naturalmente apresentada pelo objeto da passagem do tempo. Para

Museums) e nacionais – IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-

Riegl (2013)

cional), IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) e IEPHA-MG (Instituto Estadual do
Do ponto de vista do valor de antiguidade, só se deve evitar
incondicionalmente uma coisa, a saber, a intervenção arbitrária da
mão humana naquilo que se tornou um monumento estabilizado; não
pode sofrer nem aumento nem diminuição, nem uma reposição do
que foi dissolvido no decurso do tempo pelas forças naturais nem uma
subtracção do que de igual modo se acrescentou ao monumento, de
tudo o que desfigura a sua forma original e coesa. A pura impressão
redentora do perecer natural e regular não pode ser perturbada
mediante o acrescento arbitrariamente enxertado de algo acabado de
produzir. (p. 30-1)

Nessa perspectiva pretende-se entender o campo da conservação-restauração
como ponto de partida para uma reflexão acerca dos objetos considerados patrimônio cultural, dentre eles aqueles relacionados ao patrimônio industrial e especificamente o objeto de estudo, segundo uma perspectiva histórica e da construção do campo do saber.
Complementarmente tem-se o foco em questões que envolvem o patrimônio cultural industrial, uma vez que uma parte da representatividade da memória e da
história cultural e social se encontra inserida em uma ideia de evolução do conceito e consequentemente sua ampliação a objetos industriais e elementos da
cultura material e imaterial relacionados ao mundo do trabalho que estão considerados como patrimônio cultural.
Essa interpretação do conceito de patrimônio cultural e de patrimônio industrial tem sido considerada nas propostas de legislação e documentação existentes
no campo da conservação-restauração, como por exemplo as Cartas Patrimoniais
e as propostas de preservação e valorização do patrimônio cultural de diversos
órgãos internacionais, como UNESCO (United Nations Educational, Scientific and

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) – dentre outros.

4. As Cartas Patrimoniais e o Patrimônio Industrial
O TICCIH (2003) apresenta como recomendação os seguintes pontos como essenciais ao desenvolvimento da arqueologia industrial:
[...] promover a cooperação internacional na preservação, a
conservação, a investigação, a documentação, a investigação e a
apresentação de nossa herança industrial, e promover a educação
nestas matérias. Isso inclui os restos físicos do passado industrial,
tal como paisagens, de lugares, de estruturas, da planta, do
equipamento, dos produtos e de outros acessórios e complementos,
como sua documentação, consistindo no material verbal e gráfico, e os
expedientes das memórias e das opiniões dos homens e das mulheres
que estejam implicados. (TICCIH, 2003).
Nesse contexto, percebe-se que os elementos apresentados como foco da promoção da arqueologia industrial e do patrimônio industrial compreendem tanto
elementos materiais como imateriais, tanto elementos móveis, como imóveis. Ao
tomar por referência o patrimônio arqueológico pode-se considerar as relações
com os princípios apresentados na Carta de Atenas ao observar, segundo FRONER
(2001), “a proteção de sítios históricos e monumentos [...] acentuar questões da restauração como fator primordial à preservação [...] mencionar as atividades arqueológicas
como integradas ao processo de preservação” (p. 208). Essas questões estão também pontudas, para o caso específico da arqueologia industrial na carta de Nizhny
Tagil quando recomenda:
A investigação arqueológica de espaços industriais históricos constitui
uma técnica fundamental para o seu estudo. Ela deve ser realizada com

Cultural Organization), ICOMOS, ICCROM (International Centre for the Study of the
2638
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o mesmo rigor científico e metodológico aplicados em outros períodos
históricos ou culturais. (Item 3, § IV) (TICCIH, 2003)

pação central conforma-se à busca das relações sócio-histórico-econômicas.

Os sítios ameaçados deverão ser identificados para que possam ser
tomadas as medidas apropriadas para reduzir esse risco e facilitar
eventuais projetos de restauro e de reutilização (item 3, § VII) (p. 5)
(TICCIH, 2003)

Torró (1994) propõe um modelo de preservação e conservação do patrimônio in-

Compreende ainda uma preocupação quanto à necessidade de integração profissional de maneira internacional com a finalidade de proporcionar a conservação
dos sítios.

(Bouchenaki, 1999).

dustrial que haja uma inter-relação entre as diversas ciências envolvidas com foco
nos processos industriais que se compõem de estudos arqueológicos, documentais ou de diferentes formas de uso de “vestígios” materiais para fins culturais,
como por exemplo, aqueles utilizados inclusive como fonte histórica. A Carta de
Veneza, de 1964, apresenta uma relação na qual os “aspectos arquitetônicos dos
monumentos parecem ser mais relevantes do que as questões arqueológicas”. (Froner,
2001, p. 211). Diferentemente, a preocupação arqueológica na Carta de Nizhny

A cooperação internacional constitui uma perspectiva particularmente
apropriada para a conservação do patrimônio industrial, através de
iniciativas coordenadas e compartilhamento de recursos. Deverão ser
elaborados critérios compatíveis para relacionar inventários e bases de
dados internacionais. (Carta de Nizhny Tagil, item 3, § 10, p. 5)
Assim, uma preocupação com o intercâmbio internacional tem relação com o documento de 1956, a Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, citada por Froner (2001), que considera
a importância da preservação de monumentos e vestígios do passado;
convencidos de que esses estudos promovem o entendimento entre
as nações; considerando que os governos de cada país devem ser
orientados por certos princípios já comprovados e que a partir da
regulamentação das escavações de acordo com a jurisdição própria, os
princípios básicos soberania podem conviver harmonicamente com a
liberdade de entendimento e o livre intercâmbio internacional”. (p. 209)
Dessa maneira, percebe-se uma preocupação com o estabelecimento de relações
entre Estados determinada a preservar uma documentação e a conservar elementos materiais de um passado industrial que compõem uma importante parte
para construção de uma teoria e prática da arqueologia industrial cuja preocu-
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Tagil tem igualmente uma preocupação com os elementos formais arquitetônicos,
sua preservação e conservação ao definir que:
[...] Os critérios de avaliação de edifícios industriais deverão ser
definidos e publicados para que o público possa tomar conhecimento
de normas racionais e coerentes. Com base numa investigação
apropriada, estes critérios deverão ser utilizados para identificar as
mais significativas paisagens, complexos industriais, sítios, tipologias
de implantação, edifícios, estruturas, máquinas e processos industriais.
(item 3, §6, p. 5) (TICCIH, 2003)
Um elemento de interesse ao patrimônio industrial que tem por origem a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), considera,
segundo FRONER (2001, p. 211), “os elementos ou estruturas de caráter arqueológico, que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história,
da arte ou da ciência”. Analogamente, a Carta de Nizhny Tagil considera que elementos do patrimônio industrial podem ser identificados como
[...] testemunho de atividades que tiveram e que ainda têm profundas
consequências históricas. As razões para proteger o patrimônio
industrial se baseiam no valor universal daquele testemunho, mais que
na singularidade de quaisquer sítios excepcionais. (item 2, § 1, p. 3)
(TICCIH, 2003)
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Observa-se, então, uma característica ímpar da arqueologia industrial a qual apre-

percepção, das escolhas, da filosofia de ação e das justificativas relacionadas tanto à

senta como elementos patrimoniais, os centros fabris e seus entornos, além das

validade das pesquisas, quanto à integridade dos resultados ou o uso dos mesmos”.

diversas formas de produção organizacional e sistemas de trabalho a elas relacionados. Colabora, assim a um entendimento dos processos industriais e suas im-

Ao se recorrer às técnicas de investigação e à curiosidade investigativa com a

plicações em relação à vida do homem cujos elementos de análise estão também

finalidade de permitir uma absorção de conhecimentos próprios de geógrafos,

colocados na Carta de Nizhny Tagil:

arquitetos ou historiadores, além daqueles próprios aos profissionais da conservação e restauração, e de gestores e economistas que utilizam a documentação e

O patrimônio industrial reveste-se de um valor social como parte do
registro de vida de homens e mulheres comuns e, como tal, proporcionalhes um importante sentimento de identidade. Na história da indústria,
da engenharia e da construção, o patrimônio industrial apresenta um
valor científico e tecnológico, podendo também apresentar um valor
estético, pela qualidade da sua arquitetura, do seu design ou da sua
concepção. (Item 2, § 2, p. 3-4) (TICCIH, 2003)
Complementarmente aos parâmetros até então desenvolvidos, tem-se as preocupações com a formação profissional e a ética para os processos de escavação na
carta do ICOMOS, “Gerenciamento e Proteção do Patrimônio Arqueológico”, de 1990,

os “vestígios materiais” para a restauração/reestruturação de processos que compõem não somente a história das organizações, mas da propria sociedade em
que estão inseridas. Ainda assim, se deve recorrer a outros profissionais, como
etnólogos e sociólogos para buscar reconstruir as relações laborais e sociais dos
processos industriais e seu entorno, além das relações sociais estabelecidas nos
lugares de trabalho.

5. REFLEXÕES: O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL, A
CONSERVAÇÃO E A RESTAURAÇÃO

em que se observa, segundo Froner (2001, p. 213), “a importância das investigações

Os campos da conservação e restauração compreendem diferenciados elementos

não apenas pelas descobertas em si, mas também pelas pistas e pela luz que lançam

patrimoniais que caracterizam múltiplas possibilidades de valorização e permitem

sobre as teorias e as linhas de pesquisas concernentes àquele objeto de estudo”.

um amplo leque de considerações que enquadram desde aspectos artístico-cul-

As idéias propostas na Carta de Nizhny Tagil, apresentadas por Bergeron (2002),
propõem estudos de arqueologia e patrimônio industrial como fonte de contribuição em que o papel do profissional de arqueologia encontra-se complementado ao daquele desenvolvidos por outras ciências humanas e sociais cuja análise
dos pesquisadores permitem a observação de um contexto global de seu objeto
de estudo.
A característica da interdisciplinaridade compreende uma variação da percepção
do patrimônio arqueológico, sob a perspectiva da arqueologia industrial em que
o desenvolvimento de um trabalho, como observado por Froner (2001, p. 220),
está “além das técnicas ou dos profissionais envolvidos; está circunscrito na esfera da

2642

turais à instrumentação, à tecnologia e equipamentos industriais. Para Froner
(2001) a valorização dos objetos/bens/artefatos se faz a partir de uma dupla percepção que se tem.
[...] um elemento a ser preservado quando lhe é imputado um valor
histórico, artístico e cultural. Assim, a noção de objeto permeia duas
possibilidades de significados na rede das trocas simbólicas: o valor é
dado em função da luz que ele traz ao conhecimento e é inerente à sua
condição estética, fazendo com que os parâmetros oscilem entre esses
polos. (p. 241)
A partir dessa interpretação, pode-se inferir igualmente em uma necessidade de
multidisciplinaridade profissional quando se trata de exemplares do patrimônio
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industrial: aqueles que são demandados por sua qualificação diretamente rela-

de gestão e reconhecimento do patrimônio. O desenvolvimento de instrumentos

cionada a fatores de desenvolvimento tecnológico e das técnicas aplicadas à fun-

e ações de conservação e restauração que abarquem a multiplicidade de formas

cionalidade; e aqueles tem como áreas de conhecimento aquelas relacionadas

de expressão do patrimônio propicia sua identificação e determina sua inclusão.

à estética cultural e patrimonial, profissionais da museológica, da conservação e

Para além dos documentos, cartas e demais instrumentos discutidos no trabalho,

da restauração vinculados aos aspectos de sua preservação. Tem-se ainda out-

tem-se ainda a possibilidades de interpretações de outros instrumentos e docu-

ros profissionais demandados que se vinculam à revitalização de áreas industriais

mentos que tratam da preservação e conservação do patrimônio cultural os quais

ou paisagens industriais cuja área de conhecimento se relaciona a aspectos da

podem ser traduzidos e adaptados ao patrimônio cultural industrial.

memória e da história socioeconômica (por exemplo, historiadores, sociólogos),
bem como em elementos da identidade pessoal e social (antropólogos, arqueólogos) a partir dos vínculos entre homem-trabalho e empresa-sociedade.
Deve-se ressaltar, também, que a participação e o envolvimento da sociedade
revelam e sintetizam uma importância vital que tem por princípio a formação de
conceitos de preservação e conservação de patrimônio que determinam uma inter-relação de identidade e identificação cultural e social de indivíduos e grupos,
das organizações e seu entorno. O patrimônio industrial permite a construção de
interpretações à memória e história sociais em que se percebe a importância e
a relevância da história organizacional e empresarial e suas influências na vida
social, cultural, político e econômica. Uma adequada “síntese organizacional”, pluralista e complexa a partir do ponto de vista que permite uma percepção diferenciada de como se pode descrever e perpetuar histórias organizacionais. Assim, ao
se avaliar as diversas formas de expressão do patrimônio industrial deve-se considerar a existência de um grupo de instrumentos que garantam a expansão de
sua aplicabilidade – sejam atuações particulares ou coletivas, iniciativas privadas
ou estatais – e que permitam vislumbrar a agregação da visão de cultura, memória
e história a um patrimônio alicerçado na ciência e na tecnologia. (Bruno, 1997).
O patrimônio cultural possui uma complexidade e multiplicidade de formas de expressão em que devem ser considerados diversos contextos, como por exemplo
os objetos industriais incorporados ao patrimônio cultural e histórico, em ambientes urbanos, rurais e complexos naturais. Assim, a discussão quanto à identidade
e identificação desses objetos como elementos patrimoniais passa pelas políticas
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RESUMO
O presente trabalho insere-se no conjunto de pesquisas dedicadas à produção
de prédios públicos durante o Plano de Ação de Carvalho Pinto (1959 – 1962). Tal
produção é abordada do ponto de vista da infraestruturação do território enquanto
parte do processo de modernização paulista e brasileiro. As atividades focalizam o
inventariamento de prédios construídos pela Secretaria de Agricultura do Estado de
São Paulo durante o período, a partir das informações contidas nos exemplares do
Diário Oficial do Estado de São Paulo publicados durante a gestão deste governador.
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; Secretaria de Agricultura.
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Introdução

rimônio edificado moderno paulista em tela, que por sua vez constitui condição

O Plano de Ação (1959-1962) de Carvalho Pinto, governador do estado de São

A Secretaria de Agricultura e o Plano de Ação

Paulo, 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 infraestruturação do território paulista, resultando em vasto
acervo edificado de caráter moderno.
O presente trabalho se debruça sobre o setor da produção do Plano de Ação
(1959-1963) constituído pelo acervo construído da Secretária da Agricultura, em
termos de seu inventariamento a partir das informações contidas nos exemplares
do Diário Oficial do Estado de São Paulo, publicados no período da gestão deste
governador. A elaboração e execução do Plano de Ação na referida secretaria se
deu por meio de investimentos em pesquisas aplicadas, fomento agropecuário,
armazenamento e abastecimento, e mecanização do solo, em obras espalhadas
ao longo do território paulista. Tais iniciativas são analisadas por meio de dados
quantitativos de concorrências e contratos de obras, em sua grande maioria relacionados a unidades experimentais, postos de mecanização e postos de sementes
no interior do estado, assim como dados qualitativos encontrados nas notícias
publicadas no DOSP.
Para além de seu ineditismo, tem-se que tal inventariamento soma-se a levantamentos anteriores – em muitos casos focados na produção promovida pelo Ipesp
(Alves, 2008, 2011) – contribuindo para a construção 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 diferentes
organismos estatais. Ele também possibilita, futuramente, o cruzamento de dados
colhidos em diferentes bases documentais, visando o preenchimento de lacunas
e correção de imprecisões destes dados e o esclarecimento de aspectos do funcionamento e a atuação da Secretaria da Agricultura no Plano de Ação. O conhecimento assim produzido contribui para a construção de um perfil do setor do pat-
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para seu reconhecimento e preservação.

O Plano de Ação (1959-1962) foi um conjunto de diretrizes organizado com objetivo de promover o desenvolvimento do referido estado, de forma integrada e
planejada. A figura do governador Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto expressa em si os ideais de racionalidade e modernidade que caracterizam o período,
quando afirma:
Não sei trabalhar sem método, sem plano, sem objetivos bem definidos
[...]. O grande mal de que se ressente a administração pública brasileira
[...] tem sido a improvisação, o crescimento desordenado dos órgãos,
o funcionamento de serviços ao sabor da moda, do prestígio de seus
chefes ou das conveniências políticas. (São Paulo (Estado), 1959, p.1)
Tais ideais expressam transformações sociais ainda mais amplas, no interior de
um intenso processo de modernização então vivido pelo país, marcado pelo auge
de planejamento estatal e da arquitetura moderna brasileiros, com as experiências do Plano de Metas e Brasília. Contemporânea à construção da nova capital, a
produção de prédios públicos de desenho moderno no âmbito do Plano de Ação
constitui testemunho significativo deste momento histórico, patrimônio a ser ainda devidamente valorado e preservado:
O Plano de Ação e sua arquitetura marcam o território, as cidades
e os espaços públicos do estado, num período que coincide com o
auge da arquitetura moderna nacional e de um amplo processo
de transformação estadual, cuja população urbana ultrapassa a
população rural e cujas participações do setor industrial e do setor
primário no PIB do estado invertem-se no período que vai do fim
da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1950[...]
Considera-se que o levantamento de tal patrimônio edificado, assim
contextualizado, seja relevante para sua valoração e preservação pelas
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comunidades locais, assim como pelos usuários dos prédios elencados.
(ALVES e HIRAO, 2013, p.33)
Assim que assume, Carvalho Pinto determina que se elabore o Plano de Ação do
Estado de São Paulo (1959-1963), o qual é concluído dentro do prazo estipulado, de
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Outro problema apontado por Carvalho Pinto na análise feita ao assumir o posto,
foi a falta de investimentos, até então, na pecuária e no pescado, prejudicando o
fornecimento de alimentos proteicos para a população e relegando o habitante do
litoral - caiçara - a baixas condições de vida. (São Paulo (Estado), 1959)

seis meses. Ele estrutura-se em três setores: 1) infraestrutura, 2) expansão agríco-

As perspectivas para o futuro, não eram animadoras: a falta de terras para o cul-

la e industrial – com o financiamento da indústria de base e a constituição de uma

tivo, a crescente urbanização, a demanda e crise no mercado de café apontavam

rede de fomento agrícola – e 3) investimentos para a melhoria das condições do

para o abandono desta cultura e a intensificação das atividades no sentido da

homem – educação, cultura e pesquisa, justiça e segurança pública, saúde pública

modernização da agricultura.

e sistemas de água e esgoto – inserindo a dimensão do desenvolvimento humano
no planejamento estatal da época (São Paulo (Estado), 1959).
As análises de conjuntura econômica que norteiam a elaboração do Plano de Ação
partem de um cenário em que, entre 1947 e 1958, a participação do setor terciário mantinha-se praticamente estacionária, a participação da agricultura e da
indústria de base invertia-se, passando a primeira de 30,7% para 24,2% e a segunda de 23,1% para 30,2%. A falta de crédito, somados a carência de mão de obra
limitavam o setor industrial, e a agricultura paulista, com característica extensiva,

Diante disso, Carvalho Pinto e seu Plano de Ação priorizam este setor:
O setor agrário é onipresente na gama de iniciativas governamentais,
bem como nos três setores do Plano de Ação. Suas demandas são
atendidas em diferentes frentes, desde fundos de financiamento,
investimentos em instituições de pesquisa existentes e criação de novos,
infraestrutura para o escoamento e armazenamento da produção,
além da constituição de toda uma rede de fomento e assistência técnica
agropecuária [...]. (ALVES e HIRAO, 2013, p.36)

de permanente mudança de zonas agrícolas, provocava uma grande exploração
e destruição das terras do estado, sendo assim, São Paulo não mais dispunha de

Dentro do planejamento para Expansão Agrícola e Industrial, os investimentos

faixas de “terras novas”, o que gerou um processo de descapitalização associado a

foram divididos em: armazenagem e ensilagem, objetivando a expansão da rede

flutuações de renda, que atingiram o estado. (São Paulo (Estado), 1959)

de armazéns e silos já estabelecidos; abastecimento, construindo e equipando o
Centro Estadual de Abastecimento na capital; rede de experimentação e fomen-

Em 1958, de acordo com o levantamento do governo, a agricultura para o mercado

to agropecuário, compreendendo casas de lavoura, delegacias agrícolas, sedes

interno (produção animal e extrativa vegetal) encontrava-se em alta, em contraste

de extensão agrícolas, edifícios, por sua vez, construídos pelo IPESP – Instituto

com a agricultura de exportação (café, algodão, mamona) que se encontrava es-

de Previdência do Estado de São Paulo, além de entrepostos de pesca, postos

tagnada. Tal fato devia-se à expansão das fronteiras agrícolas e à política cambi-

de sementes, centros de pesquisas, escolas de iniciação agrícola e postos de me-

al estabelecida. Até então, três instituições financiavam as atividades agrícolas

canização; Fundo de Expansão Agropecuário, para financiamento a médio e longo

– Banco do Brasil, Banco do Estado de São Paulo e Banco Nacional Cooperativo

prazo dos investimentos necessário ao setor; Fundo de Expansão da Indústria de

–; estes mantinham relação com apenas 10% das propriedades agrícolas. As di-

Base, Fundo de Financiamento das Indústrias de Bens de Produção e participação

ficuldades para o financiamento, principalmente em relação aos arrendatários,

na grande indústria de base. Estas iniciativas totalizavam 27,2 % dos investimen-

limitavam o acesso ao crédito.

tos totais planejados pelo governo, e se somam a investimentos em outros seto-
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res, como o de infraestrutura viária e de energia, que favoreceram o escoamento

Em síntese, estes pontos planificam e clarificam a intenção de caráter interven-

da produção agrícola. O programa da rede viária incluía a construção de 1.600km

cionista do Plano de Ação, de incentivar o desenvolvimento da agricultura no es-

e pavimentação de 3.000km de rodovias por todo estado, além do programa de

tado de São Paulo, aumentando sua produtividade e colocando as necessidades

pontes municipais, que objetivava a construção de 600 obras do tipo. (ALVES, 2016)

da população ao lado das do setor produtivo. De modo geral, estes objetivos governamentais materializaram-se em obras construídas em todas as regiões do es-

Ficou a cargo da Secretaria da Agricultura, chefiada por José Bonifácio Coutinho
Nogueira, o trabalho de materializar estes objetivos do governo, pautados por
realizações físicas. Para tanto, o DOSP publicado em 09/02/1961 apresenta cinco pontos essenciais na aplicação do Plano de Ação na Secretaria da Agricultura,
que foram tomados como estruturadores da organização dos dados da presente
pesquisa. São eles:
Pesquisas aplicadas: investimentos no Instituto Agronômico, na construção de sua
nova sede e de uma rede de unidades experimentais em diversas cidades do interior, assim como o Centro de Nutrição Animal.
Fomento Agropecuário: criação de uma nova relação entre o governo e o produtor
agrícola, através do oferecimento de crédito pelo Fundo Agropecuário, e de melhores condições de vida para o morador rural.
Armazenamento e Abastecimento: melhoria das condições de abastecimento à população, e consequente controle de custos de vida e dos preços dos gêneros alimentícios, além de provimento de melhores condições técnicas de transporte e
armazenamento de cereais.
Mecanização e Conservação do Solo: recuperação de campos surrados, promovendo a reocupação das áreas próximas aos grandes centros, prejudicadas pelas
técnicas de cultivo predatório características da agricultura paulista até então, diante da inexistência de “terras novas” para o cultivo.
Outras Atividades: conservação dos recursos florestais e a plantação de mudas.
(São Paulo (Estado), 1961)
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tado.

A produção de prédios públicos pela Secretaria de
Agricultura no Plano de Ação
Efetuou-se levantamento de dados relativos aos prédios públicos produzidos
pela Secretaria de Agricultura no Plano de Ação nos exemplares 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 63 contratos, 116 concorrências e 124 notícias nos Diários Oficiais do Estado de São Paulo entre 1959 e 1963.

As Pesquisas aplicadas
Os investimentos relacionados às pesquisas aplicadas no Plano de Ação de Carvalho Pinto abrangem aqueles direcionados à construção de prédios do Instituto
Agronômico, de uma rede de unidades experimentais em diversas cidades do interior e do Centro de Nutrição Animal de Nova Odessa.
As extensas pesquisas do Instituto Agronômico demandaram importantes investimentos em obras, além da melhora do aparelhamento dos laboratórios e estações experimentais. Foi inaugurado por Carvalho Pinto, ao fim de sua gestão, o
Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos – CTPTA, um prédio anexo
ao Instituto Agronômico em Campinas, destinado a laboratórios, atividades administrativas e estudos na área de alimentos. (São Paulo. (Estado), 2013) A assina-
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tura do contrato deste prédio é publicada em 16/02/1961, junto a empresa “Júlio

14/09/1960. A concorrência compreendia a construção do prédio sede, duas casas

Capobranco S.A. Engenharia e Comércio”, no DOSP o edifício também é descrito

rurais, matadouro, pocilgas, curral, estábulo e aviário.

com um aspecto “moderno e sóbrio”, sendo dividido em duas partes funcionais,
uma com a biblioteca, auditório e museu e outra com o setor administrativo, ocu-

O setor de pesquisas aplicadas obteve, portanto, 25 concorrências e 8 contratos

pando uma área de 6.000m². (São Paulo (Estado), 1960)

publicados nos DOSP, em sua maioria para obras complementares em estações
experimentais de diversas cidades do interior paulista.

O Fomento agropecuário
No setor do Fomento agropecuário se enquadram a construção de postos de sementes, escolas agrícolas e do Centro de Treinamento de Campinas, ações estas
que visavam uma nova relação entre o governo e o produtor agrícola.
Em 1960 é anunciada a construção do Centro de Treinamento Agronômico de
Campinas, em terreno da estação experimental Teodureto Camargo, cedido pelo
Instituto Agronômico. (São Paulo (Estado), 1959) O centro se destinaria a formação
de pessoal técnico e capacitado, em falta nas lavouras paulistas. Nele, os agrônoEdifício CTPTA

mos receberiam cursos, não só de atualização técnica, mas também de metodolo-

Foto: SAO PAULO (Estado). Governo do Estado. ITAL: 50 Anos. Campinas, 2013.

gia de extensão agrícola e de assuntos correlatos, funcionando em íntima asso-

Ao todo foram observadas 8 concorrências para obras complementares, como

ciação com a Divisão de Assistência Técnica Especializada.

estufas, depósitos, sanitários, abrigos e residências do Instituto Agronômico, local-

O CETREC era visto pelo secretário da agricultura como um marco no objetivo do

izados em Campinas, São Paulo e Pindamonhangaba.

Plano de Ação de abrir novas perspectivas para a agricultura paulista, abrigando

Quantos aos postos experimentais, foram encontrados nos DOSP, 14 concorrências para obras complementares, porém somente o contrato para construção de

em regime intensivo, várias turmas e constituindo, assim, uma base para a assistência técnica prestada à lavoura. (São Paulo (Estado), 1959)

2 pavilhões de bovinos, colocação de tubos de concreto para captação de água

O contrato de construção do edifício foi assinado com a Construtora Centenário

e cerca de fecho no Posto Experimental da Criação em Presidente Prudente foi

em 28/04/1961 e publicado no DOSP, sendo descrito como um conjunto de dois

encontrado nos DOSP.

blocos, um edifício-sede de 3 pavimentos, que abrigaria a administração e as ativ-

A concorrência para o Centro de Nutrição Animal em Nova Odessa foi publicada
em 03/07/1960, e teve contrato assinado por Walter Hugo Mortari, assinado em
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idades didáticas, e outro com alojamentos, com destaque ao ambiente da cozinha
que previa uma grande racionalização do trabalho, e ao desenho do mobiliário a
fim de conferir um o melhor aproveitamento do espaço. (São Paulo (Estado), 1959)
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As obras foram orçadas em 189 milhões de cruzeiros e deveriam estar concluídas

de construções do tipo relatados nas notícias publicadas no próprio DOSP e nas

em 10 meses, porém, de acordo com a Mensagem do governador Carvalho Pinto à

mensagens anuais do governador à Assembleia Legislativa.

Assembleia Legislativa de 1962, o edifício acabou custando cerca de 250 milhões
de cruzeiros, com as obras complementares.

O Armazenamento e abastecimento
No setor de armazenamento e abastecimento, tem-se a construção do Centro de
Abastecimento da capital e da rede de silos e armazéns por todo estado. As obras
desta rede eram realizadas pela CAGESP – Companhia de Armazéns Gerais do
Estado de São Paulo. Diversas concorrências foram abertas e contratos foram
assinados para construções de silos e armazéns em diversas cidades do interior do estado ao longo do mandato de Carvalho Pinto, porém estes dados não
foram publicados no DOSP. Os relatórios enviados anualmente pelo governador à
Assembleia Legislativa informam o desenvolvimento das construções desta rede,
que possibilitaria ao pequeno lavrador, estocagem eficiente e pouco dispendiosa
dos seus produtos, que seriam assim submetidos, indiretamente, a um controle
de qualidade. Em 1960, de acordo com a mensagem enviada por Carvalho pinto a
Assembleia Legislativa, os armazéns construídos se localizavam em Adamantina,
Assis, Avaré, Barretos, Ituverava, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e São
Joaquim da Barra, mas estes referem-se também aqueles que já se encontravam

Edifício CETREC em Campinas, atual CATI-CETATE.
Foto: Carlos Reys, disponível em <http://mapio.net/pic/p-29931407/>

construídos antes da chegada do governador em 1959. Em março deste ano, cinco
silos encontravam-se em concorrência em Avaré, Barretos, Ituverava, e São José
do Rio Preto, com capacidade de 25.000 toneladas. Estes silos já se encontravam

Outra obra de grande vulto publicada do DOSP, e relacionada ao fomento agro-

em construção em março de 1961, além de mais seis silos em concorrência com

pecuário, é a de construção de blocos no Instituto Agronômico em Campinas. O

capacidade para 60.000 toneladas, localizados em São Paulo, Santos, Campinas,

Diário Oficial de 27/02/1962 apresenta um contrato no valor de Cr$ 187.960.000,00

Bauru, Ribeirão Preto e Assis.

assinado junto a Companhia Construtora Centenário, para edificação do “4º conjunto de obras para “Tecnologia” do Instituto Agronômico”, não sendo ali especifi-

Já o Centro de Abastecimento da Capital – CEASA- deveria além de conferir maior

cado qual o programa especifico deste conjunto.

eficiência ao processo de abastecimento da capital, atender ao aumento da demanda do comercio e do transporte mais eficientes. O centro e seu processo de

Quanto aos postos de sementes, apenas quatro contratos de construção, local-

construção são referenciados ao longo dos 4 anos nos relatórios e nas notícias do

izados em Santo Anastácio, Araçatuba, Itapetininga e Registro, foram publicados

DOSP, indicando sua importância para o setor no estado como um todo, porém

no DOSP ao longo de todo Plano de Ação, em contraste com o grande número
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não foram encontrados contratos referentes a obra, publicados durante o perío-

a Secção de Mecânica Motores e Explosão, implementos agrícolas, máquinas de

do.

benefício e analises, ensaios de máquinas, e instituição de cursos de aperfeiçoa-

A Mecanização e conservação do solo
No setor de mecanização e conservação do solo, foram criados diversos postos de

mento e formação de pessoal técnico especializado. Na mesma data também foi
relatada a liberação por parte do governador, de recursos complementares para
construção do complexo, devido ao elevado preço das propostas em concorrência.

mecanização visando o aumento da produtividade, substituição da mão de obra
e redução dos custos da produção agrícola. A mecanização da agricultura foi con-

A Mensagem do governador à Assembleia Legislativa, publicada em março de

siderada de grande importância pelo governo por sua relação direta com o rendi-

1962, relata o andamento das obras do complexo, que de acordo com o texto, en-

mento e a adequação do solo para a atividade agrícola, num cenário recuperação

contrava-se em fase de acabamento nesta data, não sendo encontrado no DOSP

das terras esgotadas do estado.

nenhuma notícia referente à conclusão do mesmo, mas apenas informações relativas a obras complementares diversas.

O programa de Postos de Mecanização compreendeu a instalação e equipamento
de 6 novas unidades localizadas em Assis, Avaré, Barretos, Santa Cruz do Rio Pardo, Marília e Campinas, compreendendo assim 16 unidades em funcionamento
até a data de publicação da Mensagem de 1962. Os postos de mecanização possibilitavam o fornecimento de um intenso serviço de tratores a preços abaixo do
mercado, favorecendo o lavrador.
Os DOSP apresentam os contratos para os postos de Franca, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, Barretos, Avaré, Registro, Assis, Oswaldo Cruz, Marília, Bragança
paulista, e Jaú, em sua grande maioria assinados em 1962, com valores que variam
entre Cr$ 6.371.534,50 e Cr$ 19.476.047,00. (São Paulo (Estado), 1959)
Além dos postos, a Secretaria de Agricultura construiu o Centro de Mecânica de
Jundiaí, obra de grande relevância dentro do Plano de Ação, que deveria contribuir
significativamente para a autossuficiência nacional no setor de tratorização e
pesquisas para o estabelecimento de normas e requisitos técnicos. O DOSP de 26
de abril de 1961, enfatiza a importância deste centro e sublinha suas dimensões,
apresentando-o como “o maior e mais moderno empreendimento do gênero em
toda a América do Sul. ” (São Paulo (Estado), 1961, p.2) De acordo com a notícia,
o novo centro de mecânica abrigaria a sede da Divisão de Mecanização Agrícola,

Centro de Mecânica Agrícola do Instituto Agronômico de Jundiaí - CEA IAC
Foto: Google Maps
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Conclusão
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RESUMO
O artigo busca refletir sobre a preservação da arquitetura moderna e as possíveis
práticas para a continuidade desse acervo a partir da análise de exemplares que
passaram por intervenções projetuais. Enxergando uma separação temporal da
produção arquitetônica contemporânea, a arquitetura moderna encara uma nova
situação, pois, atualmente estamos em uma fase de discussão de como preservála. Isso, desperta a necessidade de retomar os olhares às práticas de intervenção
no patrimônio moderno, pois embora a documentação e registro do acervo
modernista seja importante, nota-se que o usufruto social dos edifícios é que irá
garantir a permanência desses. A partir de análise de práticas de reabilitação e/ou
requalificação das obras modernistas, tais como: o Complexo Pedregulho, o Museu de
Arte do Rio (MAR), a Caixa d’água de Olinda, o artigo discute sobre o reconhecimento
do “valor da obra” após as intervenções, caso os aspectos de autenticidade e
integridade dos bens sejam postos em questão. Uma vez que, em muitas situações
se percebe a necessidade de atualização de sistemas que compõem a arquitetura
e a estética dos edifícios, ou quando se realizam novas inserções formais fazendo
parte do conjunto modernista pré-existente. Por esses motivos, que as intervenções
se configuram como desafios sujeitos a diferentes juízos de valor. Diante disso, o
texto se apoia na abordagem de PRUDON (2008) sobre a intervenção no patrimônio
moderno, visto que este defende visões menos rígidas sobre soluções no processo
de reabilitação da arquitetura modernista, sem que isso seja um aspecto prejudicial
à preservação e reconhecimento do artefato, pois o autor enfatiza o conhecimento
das ideias e decisões de projeto que foram tomadas na concepção da arquitetura
pré-existente. Posto isso, discutir as possibilidades de preservação da produção
modernista a partir de casos é uma forma de fomentar reflexão e reconhecer os
caminhos que o acervo de um passado recente pode ter.
Palavras-chave: Intervenção; Patrimônio Modernista; Arquitetura Moderna;
Reabilitação.
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INTRODUÇÃO
O artigo busca refletir sobre a preservação da arquitetura moderna e as possíveis
práticas de intervenção que podem dar continuidade a existência desses exemplares, debruçando-nos sobre casos que passaram por intervenções projetuais,
ao mesmo tempo que se abre o debate sobre a conservação do acervo modernista a partir do cotejamento de ideias. Enxergando uma separação temporal da
produção arquitetônica contemporânea, a arquitetura moderna encara uma nova
situação, pois, como afirma Tinem (2010): “atualmente estamos em uma fase de
discussão de como preservar a arquitetura moderna”. Isso desperta a necessidade
de retomar os olhares às práticas de intervenção ao patrimônio moderno, pois
embora a documentação e registro do acervo modernista seja importante, nota-se
que o usufruto social dos edifícios é que irá garantir a permanência desses.
Rocha (2011) aponta o recente debate sobre a conservação do patrimônio moderno e as controvérsias suscitadas a respeito, vem sendo, em certa medida, alimentada pelas experiências de intervenção em obras modernas, que se intensificaram
nas duas últimas décadas. Do mesmo modo, Prudon (2008, p.76), expõe que a
discussão sobre a arquitetura moderna tem se concentrado, por décadas, na sua
particular evolução estética e formal e pouco tem se dedicado ao conhecimento
dos materiais, técnicas e sistemas construtivos desenvolvidos nesse período. Ou
seja, a pesquisa sobre sua conservação está apenas começando.
Dessa forma, o que se vislumbra como horizonte para a conservação das obras
modernista é a abertura de uma agenda de entendimento das posturas de intervenção sobre os edifícios, uma vez que, é observado que as teorias da conservação/restauro nem sempre se aplicam de maneira adequada ao acervo arquitetônico do passado recente, seja por questões temporais que ratificam um
bem de valor cultural ou pelo conjunto de valoração artística/histórica que as
cartas patrimoniais exigem para validar um bem como patrimônio da sociedade.
Logo, o olhar mais apurado sobre as ideias promovidas pelos estudiosos, quando
do momento de intervir no patrimônio modernista, sugere que esta prática pode
2668
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nos dar respostas sobre o tratamento a ser tomado e servir de base para a consolidação de ideias e indicações acerca de como intervir na arquitetura modernista a
fim de conservar esse acervo para a sociedade. A exposição cotejada de diferentes
vozes que estudam as práticas de intervenção nas obras modernistas auxilia no
entendimento do tratamento dados às obras aqui também apresentadas como
casos de intervenção.

1. UMA NOVA AGENDA PARA A ARQUITETURA
MODERNISTA
Na esteira das discussões sobre o processo de desmonte da arquitetura modernista está se abrindo junto com ela uma nova perspectiva, essa que não só apregoa
ações de registro e documentação do acervo, mas que agora levanta questões e
debates sobre como é necessário iniciar um processo de ação para a conservação
desse acervo arquitetônico de um passado recente.
Para Tinem (2010), atualmente estamos em uma fase de discussão de como
preservar a arquitetura moderna, e a autora revela que a produção modernista brasileira está finalmente sendo posta em debate como objeto de interesse
patrimonial depois da consolidação da organização DOCOMOMO, um grupo de
estudiosos que têm os seminários um canal para difundir o conhecimento sobre
a corrente modernista e compartilhar as produções sobre o tema. Para a autora, a arquitetura modernista brasileira em âmbito regional ou nacional pode ser
caracterizada em três etapas, das quais a última é a menos consolidada, sendo
estas: a) difusão e reconhecimento da herança moderna; b) registro e propostas
de conservação de edifícios e conjuntos modernos; c) reflexão sobre a conservação, reutilização e intervenção sobre essa produção. Dessa maneira, no tocante
aos aspectos de conservação e preservação do acervo, vê-se lacunas através de
perdas e dilapidações das produções monitoradas. Ao mesmo tempo, MOREIRA
(2010), expõe que a produção intelectual não encontra rebatimento em ações de
salvaguarda, mantendo-se um distanciamento entre a produção de conhecimento
no meio acadêmico e as políticas públicas de preservação.
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Posto isso, em meio a conjuntura de desafios que a arquitetura moderna en-

elementos à composição pré-existente, por exemplo. Por esses motivos que as in-

frenta diante do feroz processo de dilapidação e obsolescência do acervo, novas

tervenções se configuram como desafios sujeitos a diferentes juízos. No entanto,

posições devem ser tomadas para o enfrentamento da problemática do esquec-

existem estudiosos que defendem visões menos rígidas quando no momento de

imento desse patrimônio por parte da sociedade. Por isso, discutir as possibili-

intervenção na arquitetura moderna.

dades de preservação da produção modernista é um caminho que vêm se abrindo
mais e mais dentro da agenda. Entende-se que para que os edifícios modernistas

Theodore Prudon em seu livro “Preservação da Arquitetura Moderna” exibe uma

continuem exercendo seus papéis sociais eles devem permanecer em frequente

visão mais aberta sobre os mecanismos de conservação dos bens da arquitetura

uso, imprimindo então uma discussão que vai além da mera preservação dos bens

moderna, uma vez que explica que as Cartas e Documentos de preservação ten-

a partir de ações de tombamento ou demais ações dos órgãos especializados, mas

tam assinalar processos de restauro e intervenção que não contemplam com sub-

sim a partir de ações que levem a apropriação desses bens pela sociedade.

stância a arquitetura modernista como patrimônio e ao mesmo tempo ainda estão
muito amarradas aos aspectos de autenticidade e integridade dos artefatos. Por

O recente encontro internacional da maior organização de estudos do movimento

isso, PRUDON (2008) tenta discutir as necessidades funcionais da sobrevivência

moderno, DOCOMOMO, que se realizou-se em Lisboa, em março de 2015, discutiu

da arquitetura moderna que muitas vezes vão de encontro às diretrizes de restau-

sobre a prática de reuso e reabilitação da arquitetura moderna como fator crucial

ro, uma vez que os elementos compositivos implantados na era moderna eram

para a vida e continuação dos edifícios modernistas. Em matéria realizada sobre as

considerados novas tecnologias, enquanto que na arquitetura antiga as práticas

colocações dos estudiosos advindos deste encontro, a jornalista Catarina Moura

construtivas já se encontravam consolidadas. Muitos materiais foram aplicados

relata que “ficou clara a necessidade de ir além da preservação dos edifícios mod-

pela primeira vez sem sequer entender bem sobre os aspectos de durabilidade e

ernistas: é preciso reabilitá-los e dar-lhes novas funções para o presente, mesmo

integridade da tectônica através dos anos. Dessa forma, o autor defende que os

que para isso seja preciso alterá-los”. Nesta mesma reportagem a jornalista afirma

aspectos de autenticidade, da verdade dos materiais presentes no edifício mar-

que atualmente não é preciso, como nos anos 80, convencer a sociedade de que a

cando a pátina do tempo fossem considerados menor nível diante das ações de

arquitetura modernista deve ser preservada, “Pelo contrário, é preciso convencer

intervenção em um edifício que antes de tudo carrega as ideias dos projetistas.

as pessoas de que podem usar estes edifícios no dia-a-dia, para que a cidade seja
mais sustentável” diz o fundador da DOCOMOMO Hubert-Jan Henket (O JORNAL
ECONÔMICO, 2015).
A práticas de requalificação das obras modernistas, sejam elas de maior ou menor
relevância ao redor do mundo, vem suscitando discussões sobre questões do
reconhecimento do valor patrimonial da obra após às ações de intervenção, uma

Continuidade e habilidade para reconhecer a ideia original de projeto é
imprescindível para a preservação da arquitetura moderna. A intenção
original do projeto é sua expressão visual e conceitual da criatividade
do projetista, portanto informa cada aspecto tanto do edifício quanto
de sua construção. Esta aceitação da confiança sobre o intangível (e
portanto menos sobre a expressão material) diverge do que é uma
prática convencional de preservação. (PRUDON, 2008:35)

vez que estas podem colocar em cheque questões referentes aos aspectos de
autenticidade e integridade dos bens. Em muitas situações se percebe a necessi-

Nesse sentido o autor defende que as soluções projetuais devem ser priorizadas

dade de atualização de sistemas que compõem a arquitetura, ou de adaptação do

diante das questões relacionadas à autenticidade do edifício que sofre a inter-

volume original à novos programas, gerando a necessidade de inserção de novos
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venção, sendo passível de substituições de materiais necessários que se adequem

Parte do conhecimento construtivo na arquitetura moderna foi sendo desenvolvi-

ao pré-existente de modo a não comprometer a leitura do conjunto moderno:

do e experimentado no decorrer da sua própria produção: novos materiais foram

Isto requer uma maior definição de autenticidade e uma abordagem
menos literal da preservação material. Enquanto na prática de
preservação tradicional os materiais originais e sua presença é
considerada a expressão mais autêntica e dessa maneira o que precisa
ser preservada, em preservação da arquitetura moderna é provável
existir uma combinação entre o partido do projeto e a autenticidade
dos materiais, provavelmente, de alguma forma dando prioridade à
concepção de projeto. (PRUDON, 2008:35)
Subsidiando as colocações de Prudon, Tinem (2010) coloca que nas ações de intervenção do patrimônio moderno é preciso reconhecer o “espírito da época” e o
significado simbólico do projeto original, mas também tomar mão de novos elementos formais e espaciais para a requalificação dessas arquiteturas, ao defender intervenções que respondam aos anseios e sensibilidades contemporâneas:
Assim é possível desvincular as ações de intervenção das ‘intenções’
do projetista (que se revelam no projeto original), o que, para a obra
moderna, significa: a capacidade/habilidade de reconhecer no edifício
construído (e deteriorado) o que concerne/pertence ao espírito da época,
a assimilação do significado simbólico e paradigmático “apreendido”
no projeto original aos novos elementos formais e espaciais próprios
da requalificação ou reforma e a confirmação da viabilidade de
uma postura conservacionista, mesmo em uma arquitetura onde a
perpetuação não era uma causa. (TINEM, 2010, p. 6).
Rocha (2011), aponta que para intervir no patrimônio moderno, o entendimento

adotados, materiais tradicionais foram utilizados de novas maneiras, componentes e detalhes construtivos foram criados. Rocha (2011), traça uma conjuntura sobre a arquitetura moderna apontando as dificuldades da conservação devido às
novidades nas técnicas implantadas à época, que por consequência atualmente
revelam-se como dificuldades para o momento da intervenção, no tocante aos
conceitos de integridade e autenticidade que são considerados na validação de
um bem como artefato de interesse patrimonial:
Sem tradição construtiva, ou seja, sem o domínio do comportamento
das soluções construtivas ao longo do tempo, processos experimentais
foram adotados com componentes trabalhando no seu limite. Não por
acaso, alguns dos principais problemas enfrentados na conservação
desse patrimônio em todo o mundo, diz respeito ao baixo desempenho
dos materiais e componentes, à sua degradação precoce, e ao ritmo
acelerado de substituição material, e desafiam a prática patrimonial
fundamentada na materialidade construtiva e nos conceitos de
autenticidade e integridade. ROCHA (2011, p. 77).
A legibilidade do projeto original implica na atenção às questões de autenticidade, a questão da autenticidade material entra em debate no momento da intervenção, visto que a atualização dessas arquiteturas pode desqualificar objetos em
sua dimensão de originalidade material ou a representação genuína das soluções
projetuais pensadas pelos projetistas, tornando-se necessário um extenso debate
sobre essas decisões, em defesa da proteção do patrimônio moderno mediante
sua adaptação à contemporaneidade.

sobre a materialidade e o tratamento da pátina nas intervenções em edifícios mod-

Uma vez que os processos de registro, conhecimento e reconhecimento da ar-

ernistas ganha novas abordagens, pois “no que diz respeito às obras modernas, o

quitetura modernista já se encontra disseminado e consolidado nos encontros

que é um realce da idade para os materiais tradicionais, pode ser a indicação de

sobre o tema, cabe então a discussão sobre as possibilidades de intervenção à

baixo desempenho material”. Por isso necessária a substituição de esquadrias,

esse patrimônio a partir do cotejamento das ideias dos autores supracitados, en-

estruturas, dentre outros materiais experimentados nos primeiros edifícios mod-

tendendo tais pensamentos sobre à prática da conservação no acervo modernista

ernos, quando não se sabia qual desempenho cada material teria.

como possibilidade de sua efetiva salvaguarda. Exemplos de intervenção que dão
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novo fôlego às estruturas modernistas obsoletas já existem para demonstrar que
muitos bens são passíveis de plena ocupação, uso e interesse social, como discutidas a seguir neste artigo.

2. CASOS DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO
MODERNISTA
2.1 A intervenção no Conjunto Residencial do
Pedregulho
O Conjunto Residencial do Pedregulho foi projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy no ano de 1946 no bairro de São Cristóvão na cidade do Rio de Janeiro.
O projeto foi uma resposta do Departamento de Habitação Popular - DHP, aos

Figura 1 – Conjunto Pedregulho após a mais recente intervenção que se estendeu até 2015.
Fonte: Acervo dos autores.

problemas de moradia da então Capital Federal, onde cresciam o número de fave-

A obra foi financiada pelo governo estadual do Rio de Janeiro, com recursos da

las e moradias precárias. A proposta foi concebida prevendo todos os serviços

Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro - Cehab-RJ, dentro de um

adjacentes à moradia em um quarteirão, constituindo uma unidade autônoma

projeto mais amplo de recuperação de outros conjuntos habitacionais de proprie-

de vizinhança, contendo edifícios residenciais verticais com apartamentos duplex,

dade do Estado. O projeto levou muitos anos para ser construído por falta de

escola, posto de saúde, ginásio, quadra esportiva, piscina com vestiário, posto de

verbas, e mesmo assim não foi concluído totalmente. A construção foi iniciada

saúde, lavanderia, mercado, grandes jardins com playground, clube e creche. O

em 1948 e a primeira etapa foi concluída em 1950 com a construção dos blocos

Pedregulho seria destinado aos funcionários da prefeitura com baixos salários, no

residenciais B1 e B2 (volumes prismáticos menores com formato retangular), a

qual a cobrança do aluguel seria feita através de um cálculo na porcentagem do

escola, o posto de saúde, lavanderia e piscina com vestiário. O bloco residencial

salário e descontado em folha de pagamento (NASCIMENTO, 2017, p. 143).

A, imagem do conjunto com maior volume e forma sinuosa, só foi inaugurado no
início dos anos 1960.
Apenas uma parte das unidades foram ocupadas seguindo os critérios de serviço
social do conjunto, a outra parte, após a desativação do serviço social, foi invadida. Devido as dificuldades de administração houve a separação dos serviços
adjacentes à moradia e os blocos residenciais. A escola foi cercada e incorporou
a piscina com vestiário, quadra esportiva e o ginásio, deixando de ser espaços de
uso comum de todos os moradores do conjunto residêncial. O Centro de Saúde
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passou a funcionar como hospital em 1953 e foi fechado em 1999. No ano de 2000

cobertura e cercamento do conjunto. Esses reparos provocaram a realização das

foi depredado, tendo todas as esquadrias e elementos arquitetônicos retirados,

obras de restauração também nas partes internas do Bloco A, nas instalações das

ficando sem uso e exposto a intempéries, e encontra-se até hoje em estado de

áreas comuns e dos banheiros dos apartamentos do primeiro pavimento.

ruína iminente. A lavanderia funcionou até meados dos anos 1970, e o mercado
funcionou até meados dos anos 1980 como padaria, açougue e armazém (NASCI-

A segunda fase da obra foi iniciada no ano de 2013, e se estendeu até o ano de

MENTO, 2017, p. 148).

2015. Ainda concentrada na execução dos serviços no Bloco A, foram realizadas
a reforma dos banheiros e cozinhas dos apartamentos do primeiro pavimento,

Com o tombamento de todos os edifícios do conjunto e os painéis de Cândido

restauração e substituição do revestimento dos corredores e do pavimento inter-

Portinari, Anísio Medeiro e Roberto Burle Marx pela prefeitura no ano de 1986,

mediário, aplicação de revestimento cerâmico nas empenas laterais, a recuper-

houveram algumas ações de conservação por parte da Cehab-RJ, mas que foram

ação da fachada dos cobogós, substituição das esquadrias de alumínio e a restau-

muito superficiais e sem que as edificações fossem tratadas como bem cultural. A

ração dos brises de madeira da fachada oeste.

intervenção mais sistemática foi no Bloco A, que apresentava as ferragens expostas devido a ação do tempo e as intempéries, no qual houve o preenchimento dos

Devido às proporções do conjunto houveram diversos desafios a serem super-

buracos com um novo reboco, sem a remoção do emboço afetado.

ados durante a execução da obra. Um desses desafios foi quanto aos materiais.
No projeto original as janelas eram de madeira com funcionamento do tipo guil-

No ano 2000, após mais um iniciativa de intervenção pouco criteriosa, o arquite-

hotina, e há muito estavam destruídas, seja por falta de manutenção, seja por não

to Alfredo Britto chamou a atenção junto a Cehab-RJ para o valor da obra e para

atenderem às expectativas estética e funcionais dos moradores, ela foram sendo

a necessidade de um projeto de restauro. Então, o processo de restauração do

substituídas uma a uma. Nas maioria das substituições colocava-se uma esquadria

conjunto teve início em 2002 com a criação do Conselho Curador Pró-restauração

em alumínio, com peitoril em alvenaria que era pintado de azul na fachada, reme-

do Conjunto. O trabalho da Associação de Moradores do Conjunto Residencial do

tendo a janela original. O fato da esquadria original ser no modelo piso-teto, além

Pedregulho (AMA Pedregulho) também foi fundamental na mediação entre as de-

de causar insegurança, não trazia conforto térmico. Na intervenção a solução en-

mandas da obra e os moradores. Por meio de licitação, o projeto arquitetônico de

contrada foi a substituição de todas as esquadrias por outras com o desenho sim-

restauração do conjunto teve início em 2004, com o levantamento arquitetônico e

ilar as originais, confeccionadas em alumínio e pintadas no mesmo tom de azul.

de danos do Bloco A, e foi realizado pelo escritório GAP - Grupo de Arquitetura e

Para solucionar os problemas térmicos e de insegurança, as venezianas inferiores

Planejamento, coordenado por Alfredo Britto. A licitação para as obras de restau-

foram vedadas pelo lado interno com placas de drywall. Devido às adaptações ao

ração foi publicada em 2009, e em dezembro de 2010 se iniciaram as obras no

uso foi previsto local para ar condicionado que não tinha no projeto original.

Bloco A.
Outro desafio quanto aos materiais foi quanto aos cobogós e cerâmicas, que tinNa primeira fase da obra, que se estendeu até o ano de 2011, foram executados

ham que ser substituídas e não eram mais encontradas no mercado, nem fabrica-

serviços emergenciais de recuperação estrutural da laje do primeiro pavimento,

das. A solução foi utilizar peças de fabricação antiga existentes no mercado com

remoção do lixo que era jogado através das janelas pelos moradores e se acu-

dimensões e tonalidades cromáticas semelhantes as originais, pois os custos de

mulava no pavimento térreo, revisão das instalações hidrossanitárias, revisão da

reproduzir as peças eram muito altos.Os brises de madeira do piso intermediário
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foram restaurados. As portas de entrada dos apartamentos também foram sub-

No tocante às questões dos desafios nessas primeiras intervenções realizadas na

stituídas por portas de madeira pintada, semelhantes à original, mas com visor

Caixa D’água de Olinda podemos destacar a degradação e a substituição material

óptico. Além desses, os principais desafios do Conjunto Pedregulho foram os rel-

precoce na edificação. Com a adição de uma nova armadura e o seu recobrimen-

ativos aos conjuntos habitacionais modernos que não acompanham a evolução e

to, bem como a substituição dos cobogós, gerou consequências relativas a auten-

a demanda dos moradores, e a questão da falta manutenção que gerou todos os

ticidade da obra, pela perda total da superfície do material original e também pela

problemas de degradação do edifício.

alteração significativa da espessura dos elementos originais.

2.2 A intervenção da Caixa D’água de Olinda

Recentemente, no ano de 2011, passou por uma intervenção que aborda dois

A Caixa d’água de Olinda data do ano de 1937 e foi projetada por Luiz Nunes,

de novos usos e inserção de uma intervenção contemporânea em um sítio históri-

Fernando Saturnino de Brito e equipe da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo do

co tombado. Os arquitetos responsáveis pelo projeto foram Ronaldo Carvalho

Estado de Pernambuco - DAU. O projeto surgiu como uma necessidade técnica da

L’amour e Felipe Campelo do Grupo de Arquitetura e Urbanismo Ltda - GRAU.

Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa, de abastecimento de água

Essa intervenção fez parte uma série de obras de requalificação na região do Alto

para município e seguiu os preceitos da arquitetura moderna com forma pura,

da Sé, que além do edifício da Caixa D’água, contemplou a requalificação do Largo

estrutura racional em concreto armado, estrutura aparente, planta livre, volume

da Sé, com adequação para acessibilidade, embutimento da fiação, implantação

semi-enterrado (casa de bombas), pilotis com plataforma mirante, cobertura pla-

de mobiliários urbanos, equipamentos de apoio para os turistas e construção de

na e uso de cobogó (SILVA, 2016, p. 6), sendo a primeira construção moderna do

um novo mercado de artesanato.

dilemas recorrentes no debate relativo a conservação: a reforma para adequação

país a utilizar esse elemento.
Em meados da década 1970, o edifício passou por uma primeira intervenção de
restauro através do IPHAN, como parte da recuperação dos monumentos do Alto
da Sé, onde está localizado o edifício no sítio histórico de Olinda. No ano de 1979,
houve uma nova operação por iniciativa da Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa, na qual foi realizada a troca dos elementos vazados danificados por novos elementos que seguiam rigorosamente o modelo original. Provavelmente, neste período também foram realizadas obras para recuperar os danos
nos elementos estruturais da Caixa D’água. A solução encontrada foi o encamisamento das estruturas, com a execução de uma segunda malha de aço em torno
dos elementos estruturais danificados (colunas e vigas), e o recobrimento com
uma nova camada de concreto, o que alterou significativamente a relação visual
entre os pilares e o volume prismático que está acima (ROCHA, 2011, p. 109), modificando assim esbeltez do projeto original.
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mentos construtivos deteriorados e a recomposição do volume original, com a abertura de todo o vão do primeiro pavimento que havia sido fechado em reformas
anteriores. A proposta contou ainda com o projeto de uma bateria de sanitários,
melhorando a infraestrutura local e retomando o uso público de parte do terreno
que havia sido incorporada ao edifício.
Para acesso a cobertura da Caixa D’água, que agora com os novos usos servirá
como mirante, foi necessária adaptações ao acesso prevendo dois percursos alternativos, além do existente que era realizado através das estreitas escadas de
serviço, localizadas junto às empenas cegas do edifício, e das passarelas que circundam o vazio central do volume.
Um dos percursos alternativos é realizado através de novas escadas no interior
do edifício que interligam quatro mezaninos, distribuídos de forma intercalada no
vazio central do volume, e que formam o espaço de exposições, executados em
estrutura metálica e pisos em madeira. Essa escada central leva até o 5 pavimento, onde está o quarto mezanino, e a partir desse ponto o restante do percurso é
realizado por uma escada metálica externa, que leva até a cobertura.
Figura 2 – Caixa d’água de Olinda após as intervenções de 2011.
Fonte: Acervo dos autores.

Segundo L’amour e Campelo (2003, apud ROCHA, 2016, p. 145) o projeto de intervenção foi fruto do Programa MONUMENTA, de Recuperação dos Sítios Históricos
do Ministério da Cultura - MINC/IPHAN, contratado no ano de 1997 e financiado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O projeto de intervenção

O segundo percurso é realizado por meio de um elevador panorâmico, executado
em estrutura metálica com fechamentos em vidro e localizado atrás do edifício,
junto a uma das empenas cegas, a voltada para o Horto Del Rey. O percurso pelo
elevador possui apenas duas paradas, uma no térreo e outra na cobertura (mirante).

foi aprovado pela Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa, mas

Na intervenção é possível perceber o uso do princípio da distinguibilidade, com

com restrições aos usos de restaurante e café pois poderiam comprometer a qual-

a adoção de materiais como madeira, ferro e vidro, que são diversos dos mate-

idade da água armazenada na caixa.

riais utilizados na obra original (concreto e argamassa). O local de instalação do

Considerando as restrições e o potencial turístico do Alto da Sé, os usos propostos
pelos arquitetos seriam de um espaço de exposição no interior do edifício e um
mirante na cobertura, que são usos compatíveis com a estrutura espacial e com
as funções originais do edifício. No projeto também seriam recuperados os ele2680

elevador panorâmico foi estratégico, atrás da edificação, de maneira a minimizar
o impacto visual da intervenção com relação a própria Caixa D’água e o entorno.
Segundo o arquiteto Ronaldo L’amour, o principal objetivo da intervenção não foi
de apenas facilitar o acesso do público à edificação para utilização dos novos usos,
mas também de valorizar as novas funções associadas.
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2.3 A intervenção no MAR – Museu de Arte do Rio
O complexo arquitetônico do Museu de Arte do RIO (MAR) trata do conjunto
formado por duas edificações preexistentes, o eclético Palácio Dom João VI construído em 1910, originalmente sede da Inspetoria Federal de Portos, Rios e
Canais; e o edifício modernista datado dos anos 1950, que até o momento da desativação para o início das obras do Museu, abrigava o Hospital da Polícia Civil
José da Costa Moreira, algumas salas de escritórios e, no térreo, o Terminal
Rodoviário Mariano Procópio e a plataforma de embarque, com sua marquise que
ocupavam toda a extensão dos dois edifícios.
As edificações receberam intervenções de reuso, pois novos programas foram implantados em seu espaço. O Palácio Dom João VI, devido aos seus grandes pés-direitos e planta livre de estrutura, foi eleito para abrigar as salas de exposição do
Museu. O prédio modernista, que recebe enfoque neste artigo, foi adaptado para
receber a Escola do Olhar, auditório, salas de exposição multimídia e para as áreas
de administração e funcionários do complexo. O primeiro pavimento com pilotis
transformou-se em um grande foyer de todo o empreendimento, podendo também ser área de exposição para esculturas. A marquise da original Rodoviária
abriga agora os sanitários, loja, depósitos e a bilheteria/setor de informações. O
complexo atualmente perfaz uma área construída de 7.200m². A figura abaixo,
demonstra o conjunto geral do museu composto pela coexistência entre os edifícios de dois estilos distintos, o moderno e o eclético.

Figura 3 - Conjunto do Museu de Arte do Rio formado pelos edifícios modernista e eclético.
Fonte: http://www.jacobsenarquitetura.com/projetos/?CodProjeto=12

Segundo o Jacobsen Arquitetura, escritório autor do projeto, para o edifício moderno foi proposto a retirada do último pavimento para equilibrar a altura dos dois
prédios; além da substituição das alvenarias de fechamento das fachadas por perfis de vidro translúcido, tornando visível o sistema de colunas recuadas e revelando o pilotis, que hoje comporta diversos usos. Como marca do projeto, o escritório
atribui esse papel à cobertura “uma estrutura fluida, extremamente leve, simulando a ondulação da superfície da água (...) que será visto tanto de perto quanto de
bem longe, tanto de baixo, para quem está chegando a Praça Mauá, quanto de
cima, para quem está no Morro da Conceição” (Jacobsen Arquitetura, 2003).
Para Torre (2002) o conceito do que é patrimônio evoluiu e expandiu, e decisões
de sua manutenção estão sendo feitas sobre o que conservar, como conservá-lo,
onde estabelecer prioridades, e como lidar com interesses conflitantes. Sobre o
MAR, Almeida e Ribeiro (2013) apontam que o grau de proteção do conjunto permite que sejam feitas pequenas intervenções para adaptações, desde que sejam
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obedecidos os critérios de preservação estabelecidos pelo órgão de tutela, responsável pela aprovação do projeto. Porém, se observam contrastes ao intervir nos diferentes edifícios. De um lado, a fachada eclética foi restaurada considerando o edifício como um bem tombado: foram tomados cuidados com relação
à composição da argamassa existente e à identificação

das cores originais dos

rebocos e dos elementos decorativos, conforme explicado pelo arquiteto Wallace
Caldas, responsável pela restauração. Por outro lado, as alterações formais do edifício moderno foram bastante drásticas. As paredes foram suprimidas quase que
em sua totalidade. Restou apenas o “esqueleto” do edifício, ou seja, sua estrutura,
além de ter tido o sétimo pavimento transformado em “praça”.
Das três intervenções aqui apresentadas, o MAR aparenta ser a intervenção mais
abrupta à materialidade estético/formal da arquitetura modernista, pois notam-se
mudanças não só espaciais pela inserção de um novo programa, mas como a real
atualização de todo o invólucro do edifício modernista. A estrutura independente
da fachada, a planta livre, a qual é característica marcante do movimento moderno, permite a condição da flexibilização dos espaços, e não só esta condição permitiu mudanças no programa do edifício, como também abriu precedente para a
flexibilização da fachada para fins de atualização dos elementos compositivos de
vedação do invólucro. Nota-se, portanto, a materialização das ideias advindas dos
autores citados neste artigo quando do momento da intervenção na arquitetura
modernista. Pelo fato das estruturas das vedações, que fazem parte do projeto
original do edifício, já não atenderem às demandas contemporâneas devido às
evoluções tecnológicas ocorridas, pode-se acreditar que houve a então necessidade de adequação física da edificação a partir dos novos sistemas que atendam
melhor aos processos de manutenção e controle das condições ambientais atuais.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se a partir das ideias e dos exemplos expostos neste artigo que o debate
sobre os desafios da conservação da arquitetura modernista se encontra iniciado,
e percebe-se que é uma agenda que está se abrindo cada vez mais dentro dos
encontros e estudos sobre este acervo arquitetônico, que sofre com um processo
gradual de desmonte por diferentes motivos. Nos exemplos de intervenção aqui
expostos, encontram-se diferentes posições sobre o tratamento dado à materialidade dos edifícios, com maior ou menor grau de diferenciação das composições
originais, porém que possibilitou a manutenção dos edifícios icônicos como no
caso da Caixa d’água de Olinda e do Conjunto Pedregulho, ou a reformulação de
um edifício moderno que estava deteriorado, como no caso do Museu de Arte do
Rio. Entende-se que as práticas de intervenção auxiliam no fomento da reflexão
acerca de como pode ser tratada a conservação da arquitetura modernista.
Diante do processo gradativo de desmonte do acervo, as possibilidades de intervenção na na arquitetura modernista podem receber concepções mais liberais,
contanto que seja resguardada a legibilidade das ideias e intenções dos projetistas das obras. O artigo apoia-se no cotejamento das ideias dos autores como Prudon (2008), Rocha (2011) e Tinem (2010) por acreditar que seja mais importante o
usufruto dos edifícios como meio de salvaguardar o registro da arquitetura modernista para sociedade, ainda que seja o caso de alterar a materialidade do artefato a fim de adequá-los às demandas da contemporaneidade. A reflexão sobre os
desafios e possibilidades da preservação da arquitetura moderna, foi importante
nesse estudo para fomentar discussões e sugerir novos caminhos.

Ainda assim, mesmo apresentando decisões abruptas com relação a preexistência
moderna, o conjunto não deve ser analisado somente pelo viés das decisões projetuais, mas sim a partir de sua apropriação pela população, para que então o edifício moderno em sua materialidade perdure em uso por mais algumas décadas.

2684

2685

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

4. REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Karina Figueiredo de; RIBEIRO, Rosina Trevisan M. Museu de Arte do
Rio –MAR: uma abordagem do valor patrimonial. II Congreso Iberoamericano y XI
Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio”. La Plata, Argentina, 2013.
Jacobsen Arquitetura. “MAR – Museu de Arte do Rio”. Seção Projetos. Disponível

em:<http:// www.jacobsenarquitetura.com/projetos/?CodProjeto=12>.

Acesso em: 19 de abr. 2018

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

SILVA, Terezinha J. P.; PESSOA, Severino S.; PAASHAUS NETO, Augusto E.; CORTEZ,
Karine M. G. Um novo mirante para descortinar a paisagem do Sítio Histórico de
Olinda, Pernambuco, Brasil. Anais 4º Colóquio Ibero-Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto. Belo Horizonte, 2016.
TINEM, Nelci. Desafios da Preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba. 2010. Disponível em: <http://www.lppm.com.br/sites/default/files/livros/Desafios%20da%20preserva%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 13 de abr. 2018.
Torre, M. (2002). Assessing the Values of Cultural Heritage. TheGettyConservationInstitute, Los Angeles. 2002, p.3, tradução nossa.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura
moderna. In: SEGRE, Roberto; AZEVEDO, Marlice; COSTA, Renato Gama-Rosa; ANDRADE, Inês Al-Jaick (Orgs.). Arquitetura+arte+cidade: um debate internacional.
Rio de Janeiro: Ed. Viana & Mosley, 2010, p. 189-203
NASCIMENTO, Fabiana Brito do. A restauração do Conjunto Residencial do Pedregulho: trajetória da arquitetura moderna e o desafio contemporâneo. In Revista
CPC, São Paulo, n.22, p.138-175, abr. 2017.
PRUDON, Theodore. Preservation of Modern Architecture. New Jersey: John Wiley
& Sons, 2008.
Reutilizar a arquitetura modernista é apostar na sustentabilidade. O Jornal
Econômico Digital. Portugal, 15 abr. 2015. Disponível em: <http://www.oje.pt/reutilizar-a-arquitetura-modernista-e-apostar-na-sustentabilidade/>. Acesso em: 13
abr. 2018.
ROCHA, Mércia Parente. Patrimônio arquitetônico moderno: do debate às intervenções. Dissertação de mestrado - UFPB/CT. João Pessoa, 2011.

2686

2687

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

A PRAÇA TIRADENTES EM
OURO PRETO/MG: BREVE
ANÁLISE SOBRE SUA
FIGURA PATRIMONIAL E
COMO ÁREA FUNCIONAL
TURÍSTICA (AFT)
GUISSONI, Rodrigo (1); CHEMIN, Marcelo (2)

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

RESUMO
Praças são elementos comuns da planta urbana, reconhecidas como espaços
públicos por excelência. Via de regra sua dinâmica decorre de uma dialética entre
os usos e práticas nelas estabelecidas e o conjunto das relações sócio funcionais da
cidade. Praças também alternam figuras e simbologias, desde perspectivas mais
antigas, como a política, a cívica e a patrimonial, como outras que espelham o
cotidiano, sobretudo a figura da recreação e do encontro social. Mais recentemente
passaram a ser objeto de uma nova função, a turística, que impõe um novo desafio
à sua compreensão contemporânea, como palco de apelo visual e estético para o
olhar e fruição de usuários provisórios (viajantes/turistas). O presente trabalho tem
por objetivo geral investigar a atual configuração de uso da Praça Tiradentes em
Ouro Preto/MG, cada vez mais pressionada pela dualidade: Preservação Patrimonial
e Área Funcional Turística. Foi realizada uma pesquisa exploratória, com abordagem
qualitativa. Realizou-se também pesquisa bibliográfica, documental, hemerográfica.
Constatou-se que a Praça Tiradentes sofreu sucessivas transformações que alteraram
forma e função. O uso turístico é controverso em relação ao patrimonial, exercendo
forte pressão. Dentre os problemas observados estão a alta capacidade de carga e a
segregação do espaço público durante a realização de eventos.
Palavras-chave: Turismo; Patrimônio; Urbanismo; Área Funcional Turística.
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Introdução
A Praça Tiradentes, objeto de estudo desta comunicação, localiza-se na cidade
histórica de Ouro Preto (MG), no alto do Morro de Santa Quitéria, como se nominava a localidade desde a antiga Vila Rica. Esta praça, desde seu surgimento em
tempos relatados como áureos até a contemporaneidade, passou por intensas
transformações que modificaram principalmente sua forma e função. De um vazio
e inóspita localidade, de acordo com documentos do Museu da Inconfidência, já
teve a forma de jardim planejado e privativo, como também foi local de comércio
e área de escambo entre tropeiros e mineradores, até ser reconhecida nacional e
internacionalmente como um sítio patrimonial nos dias atuais caracterizada por
receber considerável fluxo turístico.
As praças, como áreas comuns de uso público da planta urbana, estão espalhadas
por cidades mundo afora e ao longo dos anos foram palco de diversas situações
amistosas ou conflitantes, de barganhas ou contratuais, fúnebres ou festivas,
consideradas pontos de referências, áreas de encontro e locais de convergência.
Conhecido é, que das menores cidades até as megalópoles, estes espaços denominados “Praça” constituem elemento básico da urbanização e nele diariamente estão estabelecidos diferentes tipos de relações sociais. Na maioria dos casos, esses
espaços encontram-se circundados por bens religiosos, igrejas e catedrais, assim
como pela presença dos poderes do estado-nação contemporâneo: poderes executivo e legislativo, por meio dos prédios públicos como prefeituras e pelo judi-
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colônias como Salvador, Rio de Janeiro, Olinda e Vila Rica (Ouro Preto). Menezes
(2013) também corrobora essa ideia ao dizer que “nos traçados urbanos setecentistas, a praça é pensada de início como o centro da cidade, em termos simbólicos,
funcionais e também espaciais”.
Para Chiavari (1996) as primeiras características morfológicas presentes nas praças
europeias foram herdadas da ágora, que se caracterizavam por serem vazios no
meio urbano, tendo como ponto de referência forma, função e valor estilístico.
A principal herança destes espaços para o mundo ocidental foi a transmissão do
espírito democrático. Nestes locais pessoas se reuniam para realizar estudos e debates, ao longo dos tempos essas praças se tornaram epicentro de eventos significativos, pontos de encontro para diversos fins, palco de manifestações, revoltas,
protestos, brilhantes discursos, grandes acontecimentos históricos, entre outros,
assim tal uso se denominou espaço democrático, ou seja, a fisionomia de cada
praça, carrega os traços de várias épocas. “Sua forma, seu caráter e sua volumetria
são o resultado do que foi construído, subtraído, superposto à sua volta e do que
se debruça sobre ela ou nela acontece” (CHIAVARI, 1996, p. 381).
Curiosamente Relph (1990, p.135) fala que em cidades europeias bombardeadas, pós-guerra, foram construídas praças e largos com flores, fontes, esculturas e
árvores e que as cargas eram efetuadas em ruelas traseiras escondidas ou feias
e que os espaços para pedestres eram erguidos de forma única, compridos e estreitos.

ciário, com seus fóruns ou tribunais. A força simbólica dessa configuração repro-

Em se tratando do valor estilístico, a praça Tiradentes foi uma das poucas praças,

duz uma lógica de centralidade em relação à planta urbana e sua dinâmica social.

fora do Velho Continente, que conseguiu manter um certo padrão espacial eu-

Semelhante se reproduz no quadro urbano ouro-pretano, quando em tempos
áureos, o poder também se estabeleceu de modo a simbolizar centralidade,
mediante edificações suntuosas e imponentes. Rosada (2014) orienta que essa
centralidade possui origem no contexto do urbanismo colonial português, visto
que a implantação de edificações que representasse a presença de tais poderes

ropeu e que contempla questões relacionadas à sua paisagem. Segundo Yázigi,
(2003, p.107) “Se na Europa ainda se conseguiu praças monumentais com altimetria e volumetria regulada, o mar de colinas da região das Gerais impossibilitava
esse padrão, salvo na praça Tiradentes de Ouro Preto e uns poucos exemplares
nas cidades do Nordeste”.

era comum em cidades portuguesas e foram recriados aqui no Brasil em cidades
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No plano estético, relacionado ao fruir turístico, Urry (2001, p.143) interpreta que

Inconfidência ambos na cidade de Ouro Preto/MG, pesquisa hemerográfica junto

espaços turísticos seguem uma classificação que pode ser desmembrada em três

aos arquivos da Biblioteca Pública de Ouro Preto, em busca de reportagens rela-

dicotomias: “romântico ou coletivo; se são históricos ou modernos; se são autên-

cionadas à Praça, bem como observação não participativa in loco.

ticos ou inautênticos”. Nessa linha interpretativa, importante na articulação deste
texto, a praça Tiradentes carrega-se com historicidade, memória e romantismo,

O trabalho justifica-se, pelo viés social, pois visa compreender o uso de um espaço

que flertam com sua monumentalidade, plasticidade, bases de uma poderosa

público, pelo viés científico e acadêmico na medida em que se dispõe a contribuir

figura patrimonial. A reprodução de sua imagem, a ampla publicidade turística

com outras pesquisas que se aproximam desse tema, pelo viés turístico para sa-

a projetam para o olhar coletivo, com destaques à autenticidade, ancorada na

ber como é possível realizar intervenções e/ou planejamentos futuros sem inter-

preservação, o que viabiliza a figura turística, igualmente poderosa, especialmente

venção material, uma vez que o patrimônio é alvo de impactos decorrentes do

se estudada como área funcional turística (AFT), segundo proposição de Hayllar

intenso fluxo turístico.

(2011).
Desse modo, o estudo aqui relatado, em fase inicial de seu desenvolvimento,

2) De Vila Rica à patrimonial Ouro Preto

transcorreu com base na observação da rotina e na dinâmica espacial da Praça

As primeiras bandeiras a explorar o interior dos sertões encontraram ouro na

Tiradentes, localizada em Ouro Preto/MG, cidade declarada Patrimônio Cultural

região reconhecida atualmente por Minas Gerais, devido à grande quantidade de

da Humanidade, em 1980, pela Organização das Nações Unidas para a Educação,

minas de ouro, outros minerais e pedras preciosas. De acordo com documento

Ciência e Cultura (UNESCO), e que recebe diariamente inúmeros turistas nacionais

histórico do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em Ouro Preto não

e estrangeiros, alterando o fluxo e as relações entre turistas e moradores que por

foi diferente, por volta de 1691, final do século XVII, foram encontrados curiosos

ali passam a lazer, a trabalho ou motivações outras.

granitos negros, às margens do Ribeirão Tripuí, pelos bandeirantes oriundos de
Taubaté (SP), e só depois perceberam tratar-se do mais puro ouro recoberto por

As questões que nortearam este trabalho foram: Como se estabelece o conjunto

óxido de ferro devido ao contato prolongado com às águas do ribeirão. Iniciava-se

de usos sociais mais evidentes e atuais na Praça Tiradentes? Como este conjunto

naquele momento uma civilização e uma história que seria nacional e internacio-

repercute na esfera patrimonial e para as práticas turísticas? Constitui objetivo

nalmente reconhecida na contemporaneidade (IBGE[1]).

geral analisar o conjunto de usos mais evidentes e atuais relacionados à Praça
Tiradentes e seu entorno imediato, correlacionando à esfera patrimonial e sua

Contornada por montanhas a antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, reconhecida como

interpretação como AFT.

Patrimônio Estadual desde 1933, como Monumento Nacional desde 1938 e como
Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1980, encontra-se a 98 km da capital Belo

O estudo tem natureza exploratória, com abordagem qualitativa. Segundo Gil

Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. Os principais acessos à cidade ocorrem

(2008) este tipo de investigação proporciona maior familiaridade com o proble-

pelo modal rodoviário e ferroviário como alternativa turística para sujeitos oriun-

ma estudado, na tentativa de explicitá-lo. Para tanto foram realizados: revisão

dos da vizinha cidade de Mariana que está a aproximadamente 12 km; a cidade

bibliográfica e pesquisa documental junto ao Acervo Público Mineiro – APM, dos

de Ouro Preto possui helipontos, mas não possui aeroporto, sendo o Aeroporto

acervos de fotos do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura – IFAC e do Museu da
[1]
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Carlos Drummond de Andrade – Pampulha e o Aeroporto Internacional de Belo

pelo termo “jacubas” e do outro lado o arraial de Nossa Senhora do Pilar, conheci-

Horizonte – Confins, os mais próximos e mais utilizados, principalmente pela de-

dos como “mocotós”, assim o alto desse morro começou a ser o ponto de encon-

manda internacional.

tro e de escambo entre habitantes dos arraiais e viajantes que por ali passavam.

A população estimada é de 74.659 habitantes (IBGE, 2017). Durante o ciclo do
ouro chegou a ser considerada a cidade com mais habitantes na América Latina.
Atualmente suas principais atividades econômicas são: a mineração e a metalurgia, o turismo e a atividade universitária, em decorrência ao reconhecimento da
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP com sua população flutuante de estudantes universitários. Com clima tropical úmido que segundo Assunção (1998)
proporciona um “clima urbano místico que impressiona”, referente às constantes
névoas que pairam pelas sinuosas ladeiras de pedras iluminadas pela luz amarelada das réplicas dos lampiões, contribuindo assim com a construção do imaginário
turístico.
A cidade também é reduto de personagens marcantes como os Inconfidentes e o
auferes Tiradentes; Aleijadinho e sua arte; Chico-Rei, o rei que se tornou escravo;
a Dona Sinhá Olímpia, uma senhora paupérrima que se dizia Sinhá; cidade cenário
de romances secretos como o de Marília de Dirceu; espaço de riquezas fáceis e
fome, revoltas e tragédias; local onde sagrado e profano se misturam nas pinturas
e arabescos das igrejas que ajudaram a encenar a história dessa cidade. O conjunto patrimonial que se observa é resultado de ações de preservação somadas
a múltiplos fatores que contribuíram para a atual condição da cidade e sua praça
(LIMA-GUIMARÃES, 2012; VILLASCHI, 2012; ALVES, 2012).

Interessante perceber que o Centro seria uma espécie de ponto de
equilíbrio entre as duas regiões da cidade, que apresentavam certa
rivalidade entre si. [...] Vila Rica acabou simbolicamente dividida pelo
Morro de Santa Quitéria (atual Praça Tiradentes) [...] as duas freguesias
onde se encontram as matrizes de Ouro Preto, Nossa Senhora da
Conceição e Nossa Senhora do Pilar, vêm desde os tempos coloniais
disputando a hegemonia política, econômica e religiosa na cidade,
dividindo os eventos mais importantes para evitar maiores conflitos.
Como exemplo temos as procissões da Semana Santa, que se realizavam
ora do lado “Jacuba”, ora do lado “Mocotó”. A procissão saía de uma das
matrizes e caminhava até o Morro de Santa Quitéria, sendo as imagens
dos santos entregues a outra irmandade que as encaminhava para sua
respectiva matriz, encerrando a procissão. (INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO
DO ACERVO CULTURAL – IPAC, 2011, p.257)
Percebe-se que o espaço que antecedia a praça era uma espécie de zona neutra,
ou seja, era a área de encontro entre as duas irmandades, de Nossa Senhora da
Conceição (Jacubas) e Nossa Senhora do Pilar (Mocotós), ao mesmo tempo em
que o local exercia a função de espaço limite ou fronteiriço que era sempre respeitado pelas partes. Nesse período, acredita-se não haver ainda nenhum tipo de
ordenação espaço geométrica, porém com a propagação da notícia de “ouro-fácil” a demanda aumentou e os arraiais cresceram consideravelmente, a partir de

3) A Praça Tiradentes
3.1) Como patrimônio e lócus turístico

então foi preciso estabelecer um tipo de ordenamento espacial, entendido como

Segundo Vasconcellos (1977) entre 1709 e 1710 no morro conhecido como Morro

1716 ocorre a retificação no alto do Morro de Santa Quitéria, e regularização dos

de Santa Quitéria não foi encontrado ouro. Este localizava-se entre os arraiais de

estabelecimentos comerciais presentes. O espaço torna-se um “espaço de todos”,

Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, estabelecido em 1698, conhecidos

e a desordem de tanques com água para animais, minas e barracas cede lugar
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início de um urbanismo ainda que primário.
Segundo Assunção (1998), em 1711, decreta-se então a fusão entre os dois arraiais, em 1712 e 1713 iniciaram-se obras públicas como abertura de ruas; em
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a estabelecimentos comerciais edificados nas laterais, o governo faz-se presente

de Nossa Senhora do Carmo (1756), a igreja de São Francisco de Assis (1766), e

com a cavalaria, cofres e depósitos ao norte, com o Palácio dos Governadores, cuja

ao norte a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia ou Mercês de Cima

construção data de 1741 a 1747, onde atualmente é o Museu de Mineralogia da

(1772), já a Capela de Santa Quitéria, padroeira dos mineradores, não se sabe ao

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, ao sul é erigido a

certo se desabou ou se foi removida para abertura de rua.

Casa de Câmara e Cadeia, que data de 1785 a 1855 e abriga atualmente o Museu
da Inconfidência. Em documento oficial relata-se que:

A partir desse momento nota-se que essa área passa a ter relevância e representatividade ao ser escolhida para abrigar poderes da época, a nobreza, edifícios e

Mais do que um local onde reuniam os juízes e vereadores, o prédio da
Casa da Câmara e Cadeia de Vila Rica era o símbolo local de autoridade
e poder. [...]. A rua Direita da Câmara, que já existia em 1712, unia os
dois bairros, dividindo o platô ao meio [...] A ocupação das extremidades
da praça equilibra o conjunto e define um território especialmente
simbólico: o espaço político da Vila, que reúne as autoridades máximas
da Capitania e antecipa, em quase três séculos, a Praça dos Três
Poderes, em Brasília. [...]. Na torre, o relógio regula o tempo a vida na
vila, anuncia o correio, publica editais e recolhe os transeuntes noturnos.
Somente então a praça se concretiza como o centro de convergência e
união dos arraiais, tornando desnecessária a advertência representada
pelo Pelourinho, removido desde cedo para o Largo de São Francisco.
(INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL – IPAC, 2011, p.255256)
Na perspectiva de Monte-Mór (2001, p.6) e Pires (2017, p.408) a morfologia mencionada anteriormente não se aplicará de forma integral em todas as cidades mineradoras do período colonial brasileiro, devido à preocupação com a manutenção
do poder político e econômico da metrópole portuguesa sobre estas regiões e na
tentativa de manter o poder eclesiástico sob controle; forma e a função das praças
coloniais mineiras na região do ciclo do ouro irão variar umas das outras, tendo
como elemento característico a ausência de conventos e monastérios ou monu-

monumentos, erigidos no entorno e locais estratégicos. Ao mesmo tempo em que
o relógio da torre demarca o ritmo bucólico da população na Vila, de lá também
partem informes e comunicações, surge assim para a população um espaço-símbolo, referência para a vida social.
A remoção do pelourinho indica por outro lado a emergência de novos valores.
Desde então a praça começa a deter certa organização e urbanidade. As relações
que acontecem atualmente na Praça Tiradentes são muito diferentes das que
aconteciam séculos passados, como por exemplo, a finalidade, seu fluxo, frequentadores, diálogos, o “tempo” das atividades, o panorama, entre outros. Assim, sua
conformação se dá na conhecida dialética sociedade-espaço.
A Figura 1 retrata breve levantamento iconográfico e artístico das representações
da Praça Tiradentes o qual exibe de forma cronológica sua variação morfológica
e funcional. Não foram encontrados registros do início das atividades no alto do
Morro Santa Quitéria. Observe que apesar do jardim do Palácio dos Governadores
possuir uma elevação maior que a da Casa de Câmara e Cadeia, o que proporcionaria maior visibilidade da praça, como pode ser percebido nas imagens 2 e 3, a
maioria das representações encontradas retratam a praça do Sul para o Norte
com o Palácio sempre ao fundo.

mentos representativos do poder religioso em posições estratégicas.
Prova disso, em Ouro Preto, são algumas irmandades que se apresentam no centro da cidade, porém inseridas de forma adjacente à centralidade da praça, ou
seja, em seus quatro cantos, ainda estão presentes, na atualidade, ao sul a Igreja
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Em 1823, a área recebeu o nome de Praça da Independência, devido ao movimento literário da época, o romantismo, e pela independência do Brasil em 1822.
Durante o levantamento iconográfico a que se teve acesso, a imagem 1 foi a mais
antiga encontrada de natureza fotográfica (1865). Registros anteriores eram efetivados por telas, pinturas e desenhos. A imagem 1 retrata a concentração das tropas que foram destacadas para lutar na Guerra do Paraguai (1864 – 1870). Nota-se
também que o entrono da praça já possui edificações apesar do piso indicar terra
batida, sem calçamento ou urbanismo refinado.
A 2, um dos primeiros registros fotográficos da Casa de Câmara e Cadeia, denota
que a velocidade da vida na vila ainda é lenta, visto que predomina o uso de animais para o transporte humano e de carga. O registro é datado de 1870, porém
acredita-se que seja de período anterior, visto que nas imagens 3 e 4 (ambas de
1867), observa-se uma ordenação e um urbanismo paisagístico que incluem calçamento das ruas e um jardim gradeado que denota uso privado ou limitado por
portões.
Figura 1 – Mosaico iconográfico da Praça Tiradentes de 1865 a 2015.

Na 5 outra controvérsia, pois data de 1870, como a 2, porém interpreta-se que

1) Destacamento das tropas para a Guerra do Paraguai (1865). Fonte: Arquivo Público Mineiro.

se trata de período anterior, em razão da ausência de calçamento nas ruas. Além

2) Vista parcial da Praça da Independência. Foto de 1870 atribuída a Guilherme Liebenau. Fonte:

disso, nota-se na parte inferior direita materiais e entulhos que parece típicos de

Acervo do Museu da Inconfidência. 3) Vista parcial da Casa da Câmara e Cadeia com refinado
jardim central (1867), não há registro sobre o projeto do jardim, acredita-se que o paisagista tenha
sido Glaziou, o paisagista do Imperador. Fonte: Acervo do Museu da Inconfidência. 4) Vista parcial
do Palácio dos Governadores com jardim central 1867, nota-se que ele possui uma grade com

obra, o que pressupõe que essa imagem retrate o mesmo período da 2, que antecede 1870, momento em que ainda há a edificação no entorno da praça. A imagem 6, inauguração do obelisco em homenagem ao Mártir Tiradentes, em 1894,

portão na lateral. Também não há registros sobre os motivos do fim do jardim. Fonte: Acervo

momento em que a Praça da Independência passa a ser reconhecida pelo nome

Biblioteca Nacional. 5) Final do Século XIX, vista da Praça Tiradentes a partir da Escola de Minas

de Praça Tiradentes, nota-se ao fundo que todo o casario se encontra pronto, com

(1870). Fonte: Foto atribuída a Guilherme Liebenau – Acervo do Museu da Inconfidência, Ouro

fachadas retilíneas e bem-acabadas, com calçamento e iluminação, período este

Preto. 6) Inauguração da Estátua de Tiradentes em 21 de abril de 1894. Fonte: Acervo IFAC/UFOP.
7) Festa do Bicentenário de Ouro Preto em 1911 na Praça Tiradentes. Fonte: “Bicentenário de Ouro
Preto - Memória Histórica [1711-1911]”, 2ª edição atualizada, p. 281. 8) Praça Tiradentes, data
incerta. Destaque para a vegetação existente no local. Fonte: Arquivo Público Mineiro. 9) Praça
Tiradentes na atualidade. Fonte: Banco de Imagens Gisele Prosdocimi.

em que a cidade lutava para deter o título de capital mineira, que viria a perder
para Curral del Rey, atual Belo Horizonte em 1897.
A imagem 7(1911) exibe as comemorações do bicentenário da cidade, é possível
ver que existe uma, ainda que pequena, área verde. Vale destacar que nesse
período a cidade ainda não contava com nenhum tipo de política patrimonial. Na
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imagem 8, cuja data é incerta, é possível identificar alguma vegetação e que algu-

ifesta de maneira a eleger exclusividade quando o turista se desloca em busca de

mas características, tais como a elevação do piso em relação à rua se mantém até

seus destaques: “paisagens icônicas, áreas de compras, instituições culturais de

a atualidade, se comparado com última imagem (9).

referência ou lugares de importância histórica”, como por exemplo, no Mercado
Ver-o-Peso, em Belém (PA) e o Pelourinho (BA), entre outros.

A imagem 9, (2015) apresenta a configuração atual. Comparativamente às demais
é possível interpretar inúmeras transformações. Dentre as mudanças mais signif-

Para a identificação de uma AFT, segundo os estudos de Hayllar et al. (2011) são

icativas tem-se a retirada de vegetação, da coluna e do coreto bem como indica

necessários dois questionamentos: 1 – Há uma quantidade maior de produtos

planificação e retificação do solo. Esta configuração responde pela paisagem re-

e serviços voltados ao turista em detrimento ao morador? 2 – Há a preservação

produzida e representada em cartões postais, palco diário de significativa deman-

autêntica da cultura, nesse local? Caso as respostas sejam afirmativas tem-se con-

da turística, cuja dinâmica ativa as figuras patrimoniais e turística da área.

formada uma AFT. Ao aplicar tais questionamentos ao objeto de estudo desse
trabalho – a Praça Tiradentes – Tem-se: 1 – No perímetro da praça há uma signifi-

Se antes o relógio da torre ajudava na determinação do tempo e das noções de

cativa oferta de produtos e serviços, em maior quantidade destinadas aos turistas;

velocidade da vila, hoje seu soar é uma diversão curiosa à percepção do turis-

2 – Por se tratar de um sítio tombado é notória a preservação cultural e patrimo-

ta, um recurso para evocar tempos de outrora. O comércio que antes atendiam

nial – material e imaterial.

moradores em suas rotinas bastante determinadas pelos acontecimentos da rua,
assim permanecem, todavia, o turista é o principal consumidor.

3.2) Aproximações como Área Funcional Turística

Ainda de acordo com os estudos deste autor outra forma de caracterizar uma AFT
é por classificação, quando atende aos requisitos de forma integral ou hibrida.
Aplicando tais características à Praça Tiradentes, é possível registrar (Quadro 1)
que:

Esse trabalho possui como bibliografia basilar os estudos propostos por Bruce
Hayllar, que conceituam uma AFT como sendo:
Uma área geográfica diferenciada, contida em uma área urbana mais
ampla, caracterizada pela aglomeração de ocorrências de uso territorial,
atividades e visitação relacionadas ao turismo que ocorrem dentro de
fronteiras facilmente definíveis. [...] ainda que tais áreas possam ser
frequentadas por moradores da cidade, um elemento decisivo aqui é a
presença em massa de visitantes vindos de outros lugares, como turistas
e viajantes. (HAYLLAR, 2011, p. 50).
Esse autor apresenta o conceito de “Urban Tourism Precincts” que foi traduzido
para o português como “Área Funcional Turística”, o qual propõe que essa área
não é simplesmente um espaço delimitado, mas um local onde o turismo se man-
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Evidências na

AFT, podem ser elencados fatores tais como: 1 – Geração de empregos, em con-

As pessoas se reúnem/ encontram na Praça para
conversar, iniciar tours, assistir a eventos.

Local de orientações/ Ponto de encontro

Devido à topografia elevada e sua centralidade a
Praça e seus monumentos servem como pontos
de orientação e referência.

Zona de conforto

Em frente ao Museu da Inconfidência há um
espaço maior, calmo, tranquilo e seguro que
proporciona a turistas ou moradores uma zona de
conforto na qual é possível posar para uma foto,
assistir algum tipo de apresentação cultural ou
simplesmente contemplar o espaço.

Local de descanso e refúgio

Apesar de não possuir bancos públicos as
pessoas se apropriaram dos degraus do obelisco
em honra ao Mártir transformando-os em bancos
públicos.
eventos,

trapartida deve-se haver um controle para limitar a informalidade; 2 – Valorização
de um espaço e seu entorno, porém deve-se ter ciência que pode ocorrer a especulação imobiliária ou fechamento de pequenos estabelecimentos comerciais que
não conseguem acompanhar o ritmo concorrencial; 3 – Melhorias urbanas, porém
aumento na sazonalidade se esta não for bem trabalhada; 4 – Revitalização de
uma área subutilizada, mas que podem representar custos aos cofres públicos.
Assim, a seguir serão apresentados os usos e funções dos estabelecimentos que
circundam o espaço.

3.3) Usos e funções na dinâmica socioespacial
Apresentado Ouro Preto como contexto, percebe-se no conjunto de dados informados que houveram sucessivas transformações da cidade, e a praça principal “acomodou” em sua configuração atual, uma referência simbólica, de usos

O local permite uma aproximação ao modo de
vida de outrora, explicitando como viviam as
pessoas no passado, desde artefatos expostos
nos museus do local até as mensagens
subliminares gravadas nas sacadas dos edifícios
que circundam a Praça.

e funções articuladas à planta urbana e à vida social, que envolve moradores e

Zona de autenticidade

Graças aos tombamentos foi possível preservar
o local, garantindo assim uma paisagem mais
autentica possível.

funções em que foi designada para a realização de diferentes segmentações de

Zona de distinção e contraste

Ao contrário de outras cidades históricas que
possuem somente uma área dita histórica e
o restante da cidade se mostra moderna ou
verticalizada, em Ouro Preto não há esse
contraste, salvo pelos prédios e arquiteturas
modernas construídas em locais afastados ao
centro-histórico que escondem se ao olhar, como
por exemplo, bairros como Morro do Cruzeiro,
Saramenha, Vila dos Engenheiros.

Zona de intimidade

Fonte: Adaptado de Hayllar el al. (2011, p. 36)
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como uma AFT. Porém, cabe ressaltar que no que tange a importância de uma

Praça Tiradentes

Na Praça são realizados vários
exposições e manifestações culturais.

/

Como pode-se observar, a Praça Tiradentes possui evidências que a caracterizam

Local de Reuniões

Espaço de descontração

/

2018

Quadro 1 – Características de uma Área Funcional Turística, aplicadas à Praça Tiradentes.

Características propostas por Hayllar et al.
(2011)

BELO HORIZONTE

turistas.
Além disso, observou-se também como essa área passou gradativamente a pertencer como “objeto” da relação entre moradores e turistas, mediante o uso e/ou
eventos, tais como políticos, culturais, área de lazer, competição, tragédias, manifestações culturais e atendendo como área de convergência, mobilidade urbana
e comercial.
Esse sentimento foi fortalecido após a implantação e divulgação da logomarca oficial da cidade que traz o slogan “Onde todo dia é histórico”, lançada em 2013 pela
Prefeitura Municipal de Ouro Preto, através da Secretaria de Turismo, Indústria
e Comércio em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – Sebrae. Segundo seus idealizadores transmite aos visitantes “uma ex-
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periência imersiva na história, como voltar no tempo e entender suas raízes e sua
cultura”. Essa imagem foi distribuída em diferentes formatos para que comerciantes, empresários e o público em geral façam dela uso livre contribuindo assim
com a formação de uma identidade e reconhecimento local.
No mesmo ano foram lançados também em parceria com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, os cartões postais com imagem da Praça Tiradentes, assim
como outros bens de relevância patrimonial e turística, selos e carimbos em ato
comemorativo aos 33 anos ao título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Mais
do que figuras “cartões postais” representam a Ouro Preto simultaneamente patrimonial e turística.
Em termos de apropriação socioespacial da Praça Tiradentes é de se registrar
alguns eventos de maior projeção para a história mais recente do local. Dentre
eles, em 2001, a gravação do DVD de uma banda nacional que reuniu uma grande
quantidade de pessoas, e serviu de alerta aos órgãos competentes sobre realização de posteriores eventos de tamanha magnetude na praça. Outro evento
polêmico é a entrega da Medalha da Inconfidência, realizada todo dia 21 de abril,
no qual são agraciadas personalidades das artes, da política, entre outras. Esse
evento causa polêmica, visto que há forte esquema de segurança que permite somente a passagem de autoridades e convidados e consequentemente a exclusão
da população e turistas, descaracterizando, ainda que temporariamente a função
da praça como área pública e comum a todos.

Figura 2 – Apresentação musical no Festival MIMO - 2012.
Fonte: MIMO

A praça também abriga exposições intinerantes que proporcionam reflexão sobre
a apropriação social dessa área. Em se tratando da relação entre moradores e turistas sob o prisma de atividades e usos, em relação compartilhamento, este ocorre
de maneira nítida, sem segregações evidentes.
No que tange à utilização de serviços e comércios na área que circunda a praça
tem-se:

De acordo com o calendário oficial de eventos fornecido pela Secretaria Municipal
de Indústria, Turismo e Comércio, os principais eventos que refletem no uso espacial da Praça Tiradentes são: Réveillon, Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi,
Festival de Inverno, Fórum das Artes, Aniversário de Ouro Preto, Mostra de Cinema de Ouro Preto – CINEOP, Festival Tudo é Jazz, X Terra, Dia de Tiradentes –
Comemorações Cívicas, Festival de Música – MIMO (Figura 2), entre outros.
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Quadro 2 - Relação de oferta e direcionamento da demanda.

Morador

Museus
Agência Bancária
Centro Acadêmico da Escola de Minas –
CAEM

BRASIL

Utilização

Utilização

Instituições/ Comércio/ Atividades

/

2018

Turista

Uso compartilhado

Morador

Turista

Uso compartilhado

Instituições/ Comércio/ Atividades
Obelisco ao Mártir Tiradentes
(Reunião/ Ponto de Encontro)
Fotografia/ Contemplação
Fonte: Elaborado pelo autor.

Câmara dos Vereadores

Como pode-se observar, dentro do perímetro da praça, no que tange as insti-

Lojas de Artesanato

tuições, comércio e atividades, a exclusividade de produtos e serviços prevalece

Lojas de Gemas e Joalherias

sibilidade e informações em outros idiomas, o que denota a preocupação em

Ponto de Informação Turística
Fotocopiadora
Sorveterias
Meios de Hospedagem
Ateliês de Pinturas
Cachaçaria/ Chocolateria/ Cafés

aos turistas salvo o uso compartilhado. As instituições presentes possuem acesbem receber pessoas de fora do país. O comércio, em suma, se destina ao uso
turístico, no qual é possível ver uma movimentação, a qual percebe-se não se tratar de moradores, dado o som de outros idiomas, pelas câmeras penduradas ao
pescoço, etnias, vestuários, entre outras características. A informalidade se faz
presente no local visando lucratividade turística por meio da venda de produtos
diversos ou oferta de guiamento não oficial. Desta forma, a dinâmica da Praça
Tiradentes se faz presente imersa em uma amalgama de relações socioespaciais.

4 – Considerações Finais

Restaurantes/ Pizzaria

Através deste trabalho, ainda em fase preliminar, foi possível estabelecer o con-

Taxi

junto de usos socioespaciais mais evidentes e atuais na Praça Tiradentes, decor-

Comércio informal

po em que manteve o papel de área de mobilidade urbana. Em se tratando de

Guia Turístico

rentes das transformações que alteraram sua forma e função ao mesmo temrelevância, sua utilização compartilhada acaba por atender aos propósitos que se
destina por funcionar como via de acesso, estacionamento, ponto de encontro,
referência convergência do fluxo, cartão postal e espaço para contemplação, realização de espetáculos, manifestações artísticas, culturais e até protestos.
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Com isso, esse trabalho analisou o conjunto de usos mais evidentes e atuais relacionados à Praça Tiradentes e seu entorno imediato, correlacionando à esfera patrimonial e sua interpretação como Área Funcional Turística e admite que apesar
de moradores e turistas, serem responsáveis pela dinâmica espacial local, grande
parte dos acontecimentos são destinados a pessoas externas à cidade, e que seus
moradores representam uma parcela menor do público total, comprovando que
não se beneficiam de forma igualitária dada a concentração diária expressiva de
turistas e visitantes, e cujo número aumenta e impacta na capacidade de carga
durante festividades como Semana Santa e Carnaval principalmente.
Portanto, este conjunto repercute na esfera patrimonial e turística graças a seu
tombamento que permite, a todos, o usufruto do espaço, principalmente para
a prática turística, mas por outro lado será necessário pensar em questões de
preservação e restauro aliados a questões como sinalização e acessibilidade das
áreas funcionais turísticas, bem como a questão da propagação de festividades
como Carnaval e Semana Santa que atraem uma grande quantidade de pessoas
e responde pelo aquecimento econômico local, mas também pelo desgaste e
fragilização patrimonial, cabendo aos órgãos responsáveis repensar o usufruto
nesse espaço.
Como limitações durante a realização desse trabalho, não houve tempo suficiente para entrevistar em profundidade turistas e moradores para ouvir suas percepções em relação ao uso compartilhado do espaço público como área funcional turística, cabendo aqui, como sugestão a pesquisas futuras, a apuração do
sentimento de pertencimento do morador em relação à praça Tiradentes ou em
detrimento ao turista.
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RESUMO
A Fazenda Guatapará foi fundada em 1885 na região de Ribeirão Preto, estado
de São Paulo por Martinico Prado, empresário cafeeiro, que implantou um novo
sistema de administração rural sem a mão de obra escrava de origem africana.
A propriedade em questão foi um dos berços da imigração europeia e japonesa
para a colheita do café até meados de 1942 quando foi vendida a família de Pedro
Morganti, que logo após a crise cafeeira mudou a produção de café para a criação de
gado de corte e leiteiro, além da produção de algodão e laranjas para exportação. A
propriedade com mais de 6 mil alqueires foi uma verdadeira cidade aos olhares de
seus mais de 3 mil habitantes, composta de inúmeras colônias destinadas aos seus
empregados, armazém, capela, casa de beneficiamento de café, engenho, cinema,
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cartório, farmácia, grupo escolar entre outros. Nos anos 60 a fazenda foi vendida
novamente para outra família que já possui outras empresas, dentre elas o Banco
Português, que visualizando novos negócios adquire um grande empréstimo para
a construção de uma fábrica de papel e celulose e onde encontravam-se grandes
plantações e mata de cerrado que foram substituídas pelo plantio de eucaliptos
para corte. O empréstimo não foi liquidado levando à venda da propriedade o que
ocasionou a demolição de grande parte de suas construções históricas executadas
por mão-de-obra italiana ao chão, grande parte das indenizações aos empregados
foi paga com tijolos de demolição, máquinas antigas. Em 1997 já não existiam mais
exemplares das colônias restando somente os prédios de maior valor arquitetônico,
quando foi dada a entrada no pedido de tombamento, que foi negado por falta de
interesse do poder público municipal de Guatapará. Atualmente o que se tem no local
é uma coleção de ruínas históricas que são visitadas nos fins de semana pelos exmoradores, utilizada para trilhas, mas o valor histórico e cultural ficou nas memórias
das várias pessoas que por ali passaram, moradores, prestadores de serviços,
visitantes e moradores vizinhos. Toda a documentação foi perdida ou espalhada,
além de muitos terem sidos furtados por colecionadores. A partir de 2012 foi criada
uma página em uma rede social a qual apresenta imagens dessas memórias,
membros da página compartilham histórias vividas, e até buscam antecedentes
para fins documentais. Em 6 anos de memórias na rede foi possível conectar mais
de 3 mil pessoas que contribuem para discussões e comentários do lugar, buscam
familiares e descobrem a sua história, fazendo com que o lugar que deixou de ser
físico para fazer parte do ciberespaço. Além de todo conteúdo exposto como imagens
e discussões foi através da página que se conseguiu recuperar alguns resquícios
de patrimônio que corriam o risco de desaparecer fisicamente, como uma área
de preservação ambiental e uma construção histórica do local através de abaixoassinados e protestos em rede.
Palavras-chave: Fazenda, Guatapará, memória, lugar, ciberespaço.
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1. Introdução
Este artigo descreve a trajetória de uma propriedade cafeeira implantada no fim
do século XIX, no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo até os dias
atuais. Trata-se da Fazenda Guatapará, uma das maiores fazendas cafeeiras do
nordeste paulista, fundada por Martinho da Silva Prado Júnior, mais conhecido
como Martinico Prado.
A Fazenda Guatapará contribuiu de maneira efetiva para a efervescência da produção cafeeira, sendo considerada uma das primeiras fazendas organizadas nos
moldes empresariais dos grandes pioneiros do nordeste paulista. Desde 1997, iniciando pesquisa de Iniciação Científica, onde foram levantados dados sobre a Fazenda Guatapará, verificou-se que grande área da fazenda era constituída de mais
de quinhentos edifícios, destinados a casas de diretores, ao prédio para abrigo das
máquinas, oficinas, depósitos, armazéns, farmácia, hospital, grupo escolar, cine-
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Com toda a movimentação causada pela vinda dos imigrantes italianos, foi preciso
então organizar várias colônias para os novos moradores, para que tivessem uma
boa instalação, sendo assim, estes contavam com uma grande estrutura praticamente urbana, onde podiam contar com vários serviços como: cartório, assistência social, recreação entre outros.
A estrutura montada por Martinico era muito avançada com relação ao desenvolvimento de algumas cidades do interior paulista, exemplo disso foi o cinema
implantado na sede, poucas cidades do interior paulista contavam com esse empreendimento.
Sendo um dos fundadores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, instalou
em suas terras ramais para o transporte do café para o porto de Santos, montou
uma grande estrutura arquitetônica para o transporte dos grãos, desde a colheita
até o vagão na estação dentro da sede.

ma, clube, centro de puericultura, centro de serviço social entre outros. Em 1885

A partir de 1930, definiram-se os outros paradigmas da cafeicultura contem-

foi construído o prédio de beneficiamento de café, mais conhecido por “Benefício

porânea. O padrão de acumulação agrário exportador foi afetado ao final desse

do Café”, e era utilizado para a armazenagem do café de forma adequada, sem

decênio com a quebra da bolsa de Nova York e a Revolução de 1930, iniciando-se

que se perdessem as safras, além de abrigar as máquinas de beneficiar café, sen-

uma nova fase da história econômica brasileira. Em 1942, a propriedade é vendida

do uma das primeiras a abrigar maquinários desse porte.

para a Refinadora Paulista S.A. da família Morganti, dando início a um novo ciclo,

A preferência por imigrantes italianos para trabalhar nas plantações de café não
era aleatória, sendo trabalhadores rurais em seu país de origem, facilitava o manuseio da terra. Essa procura por italianos coincidiu com um período em que a Itália
passava por grandes transformações socioeconômicas que afetaram e provocar-

produzindo além do café, o plantio de algodão, de laranjas e seu beneficiamento para exportação, porém, as constantes mudanças na economia e na política
brasileira não conseguiram ser absorvidas pela família Morganti, que entrou em
decadência.

am mudanças nas propriedades rurais, forçando, dessa maneira, os pequenos

Em 1938, por exigência do Governo Federal, os Estados e Municípios tiveram que

proprietários de terras a procurarem saídas para as dificuldades. A fazenda Guat-

regularizar e demarcar suas divisas em pontos fixos. Foi então que o Prefeito de

apará foi uma das fazendas que mais abrigaram imigrantes italianos mesmo antes

Ribeirão Preto, Fábio de Sá Barreto, por meio do Decreto nº 9775 (30/11/1938), cri-

da abolição da escravatura, dados levantados por entrevistas a fontes primárias

ou o Distrito de Guatapará, cuja sede era localizada na Fazenda Guatapará. A sede

e consulta ao arquivo histórico de Ribeirão Preto e cartórios de registros de toda

do Distrito permaneceu na fazenda até 1962, neste ano por meio da Lei Municipal

a região.

a sede do Distrito foi transferida para a parte fronteiriça à estação de Guatapará
na época servida pelas Estradas de Ferro Paulista e Mogiana.
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2. Histórias, Memórias e o Lugar: uma análise teórica.
Antes do homem dominar a escrita, este já registrava sua rotina com desenhos
rupestres em paredes de cavernas. De acordo com Richter, Garcia e Penna (2004,
p.25), o desenvolvimento de suportes da escrita se deu da seguinte maneira: “pedra, tabletes de argila, tabuinhas de madeira, papiro, pergaminho, até o papel e

denominada International Paper S/A.

documentos digitais”. Dessa forma, desde que o homem começou a registrar o

Guatapará, hoje um município com pouco mais de 7 mil habitantes segundo dados

prescindível adotar uma forma de armazenamento, dando origem aos arquivos. O

do IBGE, tem 25 anos de emancipação política, mas pouco se fez em relação à sua

arquivo nada mais é do que um conjunto documental gerado por uma instituição

história e suas memórias. Apesar de um jovem município, tem muita história a ser

pública ou privada no decorrer de suas funções (ARQUIVO NACIONAL, 2005).

estudada e preservada, pois é berço da imigração europeia e japonesa, abrigou
em seu núcleo de formação os primeiros imigrantes italianos trazidos por Martinico Prado para uma nova forma de relação de trabalho que não mais a escrava.
Em 1908 recebeu 23 famílias de imigrantes japoneses vindos com o Kasatu Maru
aportado em Santos em junho do ano em questão.
O poder público municipal sempre foi cobrado pelos antigos moradores da fazenda e seus arredores a tomar uma providência quanto ao acervo e a preser-

seu cotidiano, suas atividades, suas organizações sociais, paulatinamente foi im-

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu
Art. 23:
É competência comum da União, dos Estados, o 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; [...] (BRASIL, 1988, P.18).

vação das ruínas que sobraram da Fazenda Guatapará, mas por ser um município

Segundo ainda a Constituição de 1988, o documento é um dos elementos que

pequeno e de baixa arrecadação fiscal, investe-se quase nada em cultura e preser-

compõem o Patrimônio Cultural brasileiro conforme o Art. 216:

vação ficando a cargo da sociedade civil “não ainda organizada” a cuidar de todas
as memórias do lugar.
Com o intuito de preservar as memórias da Fazenda Guatapará foi criada então
uma página na rede social Facebook em julho de 2013. Inicialmente a ideia era
homenagear um dos moradores que contribuíram com relatos e organização de
mapas e desenhos do que um dia foi a Fazenda Guatapará. Ao longo desses cinco
anos de rede social, a página possui mais de três mil seguidores que contribuem

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;

diariamente com informações, envio de fotografias, relatos e dados sobre o lugar.
Muitas pessoas em busca de informações sobre seus ancestrais buscam na inter-

II - os modos de criar, fazer e viver;

net uma alternativa de informação e chegam até a página.
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os de expressão, materiais ou imateriais, constituindo na memória da sociedade,
incluindo-se os documentos.
Em 2009, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) considerou como paisagem cultural brasileira “[...] a 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).

BRASIL

Na definição de patrimônio imaterial, além destas características, destaca-se também seu caráter dinâmico, que, ao ser transmitido de geração a geração, é constantemente recriado, gerando um sentimento de identidade e de continuidade. A
incorporação de valores simbólicos e imateriais trouxe para o âmbito patrimonial
um caráter abrangente, que engloba ideias relativas a concepções de desenvolvimento e democratização da cultura. Quando são atribuídos valores culturais ao
que transcende a matéria, depara-se com uma rede subjetiva de significados, que
demanda critérios para elucidar sua articulação. Neste sentido insere-se nossa
intenção de associar as categorias espaciais de paisagem cultural e de lugar. (NÓR,
2013)
A importância do lugar na formação da consciência coletiva vem do fato de que
essas formas do agir são inseparáveis. Na construção do lugar observam-se
variações locais do cotidiano, de estruturas, de sentimentos, de formas de relacio-

A partir destas definições, podemos verificar que houve uma ampliação no campo
do patrimônio, na qual a paisagem cultural se fundamenta nas interações entre o
homem e a natureza, na medida em que considera formas tradicionais de vida e
de relação com o meio ambiente. (CASTRIOTA, 2009).
A apreensão, a percepção e a interpretação das paisagens são permeadas de subjetividade. Entretanto, nesta análise, pontuamos que a porção material da paisagem, em seus arranjos naturais ou produzidos pelo engenho humano, pode ser
compreendida por sua configuração espacial, ou pelo “[...] conjunto de formas
possível de abarcar com a visão.” (SANTOS, 1999, p. 61). Sua porção imaterial, complementar, seria conferida pela dimensão social.
Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações,
expressões, conhecimento e técnicas, junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares que lhe são associados, que as comunidades,
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os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural. (UNESCO. Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 2003).

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

Nota-se diante do exposto que o patrimônio cultural é formado por todos os mei-

/

2018

II - os modos de criar, fazer e viver;

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, p.123).

BELO HORIZONTE

namento social e de produção, de estruturas sociológicas e de valores e crenças.
(HARVEY, 2004). Deste modo, 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. A relação do sujeito, ou do grupo social, com seu
espaço de vida, passa por construções de sentido e de significado que se baseiam
não somente na experiência direta e na prática funcional, mas também no valor
simbólico conferido ao ambiente, construído pela cultura e pelas relações sociais.
A identidade dos lugares remete a dois aspectos importantes. Por um lado, 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. (NÓR, 2013)
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A rememoração é identificada pelas marcas do passado, que são lembradas pe-

vez mais rápidos e ocupando menos espaço físico, ou seja, deixou de ser físico

los fatos vividos no presente, e que admitem o reconhecimento e familiaridade

para ser cibernético ou virtual.

(RODRIGUES,1999). A memória também pode ser resgatada pelo que existiu em
comum numa comunidade e que se desenrolou pela convivência imediata, de-

Jean Baudrillard (2007) refere-se à contemporaneidade como promotora de uma

nominada relaçoes sociais.

transformação sempre mais acelerada no âmbito técnológico, gerando efeitos
mais articulados nos contextos antroplógicos e sociológico. Para o autor, existe

Para Halbwachs(1990), memória individual existe apartir de uma memória cole-

um “dsenvolvimento tecnológico desenfreado”, o que vem provocando inúmeras

tiva, o elo entre as reminiscências do sujeito e as do grupo social, no qual esse

transformações na comunicação e no relacionamento entre os indivíduos. Com-

mesmo indivíduo está incluído, pode fazer referência à lingua e aos laços culturais

plementando a ideia, Zygmund Bauman (2008) afirma que devido ao avanço da

a qual faz parte, gerando uma interação social, logo o laço cultural e as relações

tecnologia, a partir do século XXI, principalmente, as pessoas tendem a se rela-

sociais contribuem para a constituição de uma memória individual e coletiva que

cionar mais pelos meios cibernéticos do que as presenciais. Ao mesmo tempo

juntamente concretizam a informação ou o conhecimento.

em que as distâncias físicas diminuíram por conta da virtualidade, as distâncias
emocionais aumentaram por causa do “enclausuramento” de pessoas em seus

Os laços culturais, segundo Castells (2005) é o resultado da cultura local embuti-

meios virtuais de comunicação. Bauman (2008) ainda afirma que “vivemos tem-

da de suas tradições e transformações, a cultura portanto, assume um papel de

pos líquidos”, ou seja, vivemos rodeados por uma cultura descartável, onde falta

extrema importância nesta chamada sociedade da informação, que entre outras

solidez e o sentimento de volubilidade entremeiam a sociedade contemporânea.

razões, o patrimônio cultural de uma comunidade lhe confere identidade e a diferencia das demais(CASTELLS, 2005).

Mas o que seria a definição de Ciberespaço no novo contexto de sociedade? Segundo Rheingold (1995), ciberespaço é a nomenclatura usada por muitos para

Neste contexto, a proteção do patrimônio ganha relevância por preservar a

definir o espaço conceitual onde os textos, as relações e as informações são man-

memória de uma civilização para que futuras gerações tenham acesso à infor-

ifestadas pelas pessoas que usam a tecnologia.

mação. De acordo com Lisboa (2006), somente a preservação do ambiente cultural
possibilitará a compreensão de patrimônio cultural e o entendimento de que esse

Mesmo com os avanços da tecnologia da informação e da revolução comunicacio-

patrimônio não se restringe a museus e monumentos históricos.

nal, que culminou com o processo colaborativo no ciberespaço, é relativamente

3. A sociedade no ciberespaço e a Memória
Patrimonial
As trasnformações pela qual a sociedade contemporânea atravessa alteraram de
maneira expressiva de perspectivar os percursos e os objtivos dos seus personagens, assim como a dimensão do espaço e do tempo pela qual estão inseridos. O

comum o usuário ainda se depara com o desencontro e desorganização de informações na internet e com a forma aleatória a qual estão dispostas, um exemplo
atual são as tão discutidas “fakenews” [1]. As plataformas digitais, enquanto ambientes hipermidiáticos surgem como um meio habitado no ciberespaço, utilizando,
sobretudo para organização e lançamento de conteúdos. As redes sociais, sites e
blogs ganham papel fundamental como meio facilitador de acesso a conteúdos
diversos e conhecimentos variados.

armazenamento virtual de dados, os avanços tecnológicos a cada dia estão cada
[1]
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Hoje nos deparamos com o surgimento da cultura digital, considerada mais aberta,

durante a madrugada para evitar protestos de antigos moradores que perman-

mais acessível à potencial heterogeneidade dos fenômenos culturais. Neste novo

eceram pela localidade. A capela foi um exemplo, demolida no escuro por uma

contexto, o armazenamento, a partilha, o consumo, a co-criação e a transmissão

pá-carregadeira causou indignação da maioria dos ex-moradores. Em 1998 deu-

das informações e dados digitalizados, dá origem ao imaginário da sociedade em

se entrada no pedido de tombamento da Casa de Beneficiamento de Café, um

rede, surgem assim as chamadas “mídias colaborativas” e as redes sociais online,

dos únicos exemplares restantes da arquitetura do local, quando então foi aberto

que facilitam a difusão e o acesso às informações, produtos, práticas de qualquer

um inquérito civil no Ministério Público do Estado de São Paulo na comarca de

natureza, nestas redes, as trocas de informações e experiências entre os usuários

Ribeirão Preto por danos ao patrimônio histórico e ambiental local. As demolições

levam às mudanças no comportamento dos membros ativos. (COSTA, 2013)

foram interrompidas, mas infelizmente grande parte de sua suntuosidade já estava sendo vendida aos pedaços em lojas de materiais de demolição.

Todas as mudanças a que citamos fazem parte do que Castells afirmou como Sociedade em Rede, que reflete as novas relações e interações humanas subjacentes

No ano 2000 o único prédio totalmente intacto, com grandes chances de recu-

à ideologia tecnicista, a partir de um princípio organizador: o informacionalismo

peração e restauro seria o Engenho, quando foi feito um estudo de restauro e

(CASTELLS, 2001). Roberto Lisboa conceitua Sociedade em Rede ou Sociedade da

reconversão do mesmo, sugerindo a implantação de um Centro de Memórias do

Informação como a:

município de Guatapará, mas até os dias de hoje não passou de mais um projeto

[...] expressão utilizada para identificar o período histórico a partir
da preponderância da informação sobre os meios de produção e a
distribuição dos bens na sociedade que se estabeleceu a partir da
vulgarização das programações de dados utilizados nos meios de
comunicação existentes e dos dados obtidos sobre uma pessoa e/ou
objeto para realização de atos e negócios jurídicos (LISBOA, 2006, p.85).

guardado em uma biblioteca de faculdade de arquitetura e sem qualquer interesse na preservação das memórias locais.
No ano de 2008 com a comemoração do centenário da imigração japonesa, a
Associação Agro Cultural e Esportiva Guatapará, associação representada pela
colônia japonesa do município manifestou interesse na aquisição da área onde
encontram-se as ruínas do Palacete, Cine-Guatapará e Casa de Beneficiamento de

É a partir da internet, portanto que se percebe uma explosão de plataformas

Café por meio do Consulado Japonês, em negociação com a Usina São Martinho

e redes sociais, a mudança na produção e na disseminação de informações e

e Ministério Público, mas tudo não passou de mais um projeto engavetado por

memórias, um novo formato de comunicação humana e compartilhamento de

falta de interesse público e por motivos financeiros, lembrando que não há mais

memórias.

a possibilidade de plantio de cana-de-açúcar neste locais devido à declividade e a

4. Resultados
A preocupação com o patrimônio histórico teve início em 1995 quando as
demolições deixaram de ser exclusivamente das colônias, e partiram para as
demolições dos prédios mais expressivos como no caso da Capela de São Martinho, o Clube Atlético, o grupo escolar e o cinema. Algumas demolições ocorreram

2722

mata de preservação que surgiu em todo este tempo de abandono.
Em 2011, o falecimento de um grande “contador de memórias” causou uma
grande perda nos relatos do cotidiano da Fazenda Guatapará, Antônio Dolencsko,
nascido em 1927, criado e atuado como encarregado, descendente de imigrantes
austríacos era um dos colaboradores na preservação das memórias da Fazenda
Guatapará, através de histórias, relatos, memorizações, mapas e desenhos, mui-
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tas informações foram colhidas e registradas. Dois anos após sua morte, em sua
homenagem foi criada uma página no Facebook, com a singela ideia de preservar
as memórias da família e suas histórias contadas nos fins de semana para seus
netos embaixo de um pé de jabuticaba, em 31 de julho de 2013 era feita a primeira postagem de uma fotografia da Casa de Beneficiamento de Café, a qual se
questionava o tombamento ou não da construção, uma vez que fora publicado no
Diário Oficial do estado de São Paulo a abertura de processo de tombamento e
que naqueles dias não havia mais qualquer indício de documentação no CONDEPHAT[2].
Ao longo desses cinco anos de existência da página, já são mais de três mil “curtidores” ou seguidores que acompanham todos os dias as publicações e debates
sobre as memórias da Fazenda Guatapará. Pessoas que relatam que seus avós,
bisavós, tios, terem vivido ou passado pela propriedade. Chega-se a uma breve
conclusão que milhares de pessoas passaram ou tiveram alguma atividade no local e as lembranças afloram a cada fotografia postada. Comentários relatando a
lembrança de aromas e sabores relacionados às imagens publicadas demonstram
uma verdadeira quebra nas distâncias entre pessoas conectadas através do ciberespaço.

Figura 1. Página Fazenda Guatapará - Memórias - 3100 seguidores em 21/04/2018
Fonte: https://www.facebook.com/FAZ.GUATAPARA/

A página teve grande acesso com a publicação de uma homenagem aos 109 anos
da imigração japonesa em junho de 2017, quando muitos descendentes de japoneses tiveram acesso ao conteúdo por conta do grande número de compartilhamentos do mesmo. Muitas pessoas manifestaram para agradecer à homenagem, foi quando se teve notícias de comunidades de descendentes orientais que
passaram pela Fazenda e hoje formam uma comunidade nipônica na Argentina.

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo
[2]
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Rei Albert da Bélgica em 1920. Com a denúncia na página, a área foi isolada e hoje
permanece sob vigília da guarda municipal.
O outro fato importante a qual a página contribuiu, foi a reconstrução do portal
de entrada da propriedade, sem nenhum valor arquitetônico, mas de grande valia
para quem tem o monumento como referência, a construção localiza-se há nove
quilômetros da antiga sede, às margens da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna,
que liga Ribeirão Preto à Araraquara (Fig. 1).

Figura 2. Acompanhamento da publicação de vídeo em homenagem aos 109 anos da imigração
japonesa na Fazenda Guatapará (21/04/18)
Fonte: https://www.facebook.com/FAZ.GUATAPARA/

A página ao longo deste tempo conseguiu através de publicações e manifestações
grandes conquistas para as memórias do lugar. Uma delas foi a grande revolta
de várias pessoas espalhadas pelo ciberespaço, com a derrubada de árvores que
eram verdadeiros patrimônios do local, sendo um jequitibá centenário, que foi
denunciado na rede, e em menos de 24 horas instaurado inquérito civil contra o
município de Guatapará, atual responsável pela propriedade em questão. O poder
público municipal na intenção de propiciar lazer para a população, resolveu por
conta própria fazer a limpeza do local para a construção de um espaço de lazer em
uma área onde havia o ritual de plantio de árvores nativas da região por autoridades e pessoas de grande notoriedade no cenário nacional da época. Destaca-se
aqui, que existe um mapa com a localização de todas as árvores plantadas com
seus “tutores”, desde o início da construção do Palacete, construção de autoria de
Ramos de Azevedo. Acredita-se que o jequitibá posto ao chão fora plantado por

2726

Figura 3. Portal nos anos 60 e sua demolição em novembro de 2017.
Fonte: https://www.facebook.com/FAZ.GUATAPARA/

Em um acidente uma carreta derrubou parte da muralha, ocasionando uma verdadeira revolta nos seguidores da página que logo iniciaram uma campanha por sua
reconstrução, alguns até criticaram, dizendo que seria apenas um muro sem valor
arquitetônico. Mas o que a proprietária atual não imaginava seria a movimentação que os seguidores proporcionaram, fazendo abaixo-assinado e cobrando
a reconstrução por parte do poder público municipal e da empresa responsável
pela área. Em três meses o portal foi reconstruído nos mesmos moldes da construção anterior, causando até certo espanto com tamanha rapidez na resolução
de um problema que para o que foi a Fazenda Guatapará seria apenas mais uma
demolição sem propósito como todas as outras (Fig. 2).
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Assim a preservação da memória coletiva de uma comunidade, por meio do espaço cibernético, sugere formas contemporâneas de interação que pode ser ancorada na individualidade de cada acesso em que se retomam antigos conteúdos
e os transformam em novidades.
Conclui-se que a memória e a história caminham juntas, embora tenham funções
diferentes na sociedade. De modo geral, pode-se afirmar que a memória dá coragem e que todos somos resultado de tudo de bom e de ruim que nós e nossos
antepassados viveram. Por isso, recordar é buscar forças para lutar pelos novos
tempos que vivemos.
A história como ciência que tenta compreender a trajetória dos homens em sociedade ao longo do tempo, pode contribuir para trazer à tona a memória de grupos
e pessoas que talvez nunca tenham tido voz no passado distante e no presente
Figura 4. Portal reconstruído com as mesmas características e método construtivo em 2018.

que ainda estamos construindo.

Fonte: https://www.facebook.com/FAZ.GUATAPARA/

Hoje a Fazenda Guatapará existe somente nas memórias dos seguidores da fanpage[3] de todas as idades, adolescentes, jovens e adultos que nem eram nascidos
no auge do local hoje tem acesso através do ciberespaço ao lugar de memória,
fisicamente o que temos são ruínas, visitadas e revisitadas por pessoas das mais
diversas culturas e formações, em busca de informações, imagens, lugares perdidos no tempo.
A intenção despretensiosa da criação de uma comunidade na rede social Facebook corresponde à forma como a dimensão tecnológica coopera para a preservação do patrimônio cultural do município de Guatapará, especialmente quando
sobreposto por um tipo de comunicação que construa parcerias, incentivando o
compartilhamento de informações, memórias, imagens, relatos e experiências.
Página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou
produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou
sem fins lucrativos que desejam interagir com os seus seguidores.
[3]
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RESUMO
O presente trabalho visa discutir a importância e os desafios para a conservação
do conjunto arquitetônico da antiga sede da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), em Recife-PE. Projetado pelos arquitetos Maurício Castro,
Paulo Roberto Silva, Pierre Reithler e Ricardo Couceiro em 1968, o conjunto contém,
ainda, um jardim projetado por Roberto Burle Marx em 1972. Caracterizado por
sua arquitetura brutalista que se destaca na paisagem local, com elementos que
permitem a ventilação natural, este faz parte de uma identidade arquitetônica
regional que vem sendo paulatinamente descaracterizada, sobretudo, pela falta
de manutenção - um dos fatores que contribuíram para o esvaziamento do prédio
principal. Em 2014, notícias nos jornais locais informavam que seria solicitado o
tombamento a nível federal do conjunto arquitetônico da SUDENE, ao invés disso, o
que teremos será, já em 2015, a interdição do prédio por problemas estruturais. Em
2017 a propriedade do edifício passa a ser da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). O presente artigo busca compreender os principais desafios para a
conservação desse patrimônio moderno na paisagem do Recife, procurando auxiliar
na reflexão que agora se torna inadiável para a UFPE.
Palavras-chave: Conservação, paisagem, patrimônio moderno, SUDENE, brutalismo
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Introdução
A visão de uma cidade racional, voltada ao desenvolvimento da sociedade, tanto
economicamente como intelectual – por meio dos avanços tecnológicos e de novas disciplinas que começam a serem discutidas, são alguns dos princípios modernos que moldaram o transcorrer do século XX não só na cidade do Recife, mas em
todo o território brasileiro. Dentro desse contexto, surge a arquitetura moderna,
“fruto de uma era marcada pelo advento da ciência, da produção em massa, das novas
democracias, da industrialização, do crescimento desmesurado das cidades, dos novos
meios de transporte, de novas demandas e de novos tipos de edifícios” (Moreira, 2011,
p. 4).
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Dentro desta pluralidade modernista, destaca-se também a produção que se convencionou chamar de “brutalista”. No Brasil, esta produção que se caracteriza em
grande medida pela “busca pelos aspectos culturais de identidade, ou seja, exatamente pelo código estético de utilização de materiais (concreto bruto, tijolos à vista,
instalações aparentes, destaque das caixas d’água, destaque volumétrico de elevadores e escadas)” (Fuão, 2001, p.4), adquire um espaço significativo especialmente a
partir da década de 70 com exemplares que vão se espalhar por todo o território
nacional.
Apesar dessa diversidade e relevância, muitos edifícios modernos encontram-se em avançado processo de descaracterização e até mesmo sob o risco de
demolição, conforme destacado por vários autores da área (Amorim, 2007; Morei-

Os novos princípios levantados pelos arquitetos da época, a exemplo de Le Corbusier – com os 5 pontos para uma nova arquitetura: pilotis, planta livre, fachada livre, janela em fita e terraço jardim -, tomam conta da forma de projetar. O
pensamento da planta de modo racional e reversível, a utilização de materiais de
produção rápida e de alto custo-benefício, como a convergência das necessidades
a fim de reduzir o programa e otimizar as atividades, se torna uma constante no
pensar arquitetônico.
Porém cabe destacar, a amplitude desse movimento e seu hoje reconhecido
caráter multifacetado, que inclui posturas que vão do racionalismo ao organicismo. Assim, conforme destaca Jukka Jokilehto (2003), o modernismo deve ser tratado como um fato cultural e não um estilo, pois se adapta ao local e às circunstâncias culturais que se colocam.
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).
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ra, 2011; Vieira-de-Araújo et al, 2016; Dantas et al, 2016). Estudos no âmbito da
conservação do patrimônio moderno tornam-se de relevância destacada para que
possam auxiliar no processo de reconhecimento desse patrimônio por parte da
sociedade, tendo em vista que os ideais modernos representam parte significativa
da história desta sociedade. Neste artigo, nos debruçaremos sobre o emblemático caso do conjunto edificado brutalista da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE).
Criada a partir da necessidade de crescimento econômico da região de modo rápido e proporcional, a partir da exploração de seus recursos de modo a trazer resultados lucrativos para a região (Morais & Naslavsky, 2016), a SUDENE localiza-se
no bairro do Engenho do Meio, no município de Recife. Seu conjunto edificado foi,
projetado em 1969 pelos arquitetos Maurício do Passo Castro, Paulo Roberto de
Barros e Silva, Pierre Reithler e Ricardo Couceiro, após a realização de um primeiro
estudo desenvolvido por Glauco Campello e equipe. Trata-se de um exemplar do
modernismo pernambucano, integrado a importantes edifícios do entorno, como
os edifícios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – que engloba os centros acadêmicos da universidade e o Hospital das Clínicas, este último localizado
a frente a SUDENE.
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O conjunto que compõe a sede da SUDENE é formado por oito edificações[1] e um

Entretanto, a instituição atualmente não tem a mesma imponência que tinha nas

jardim de autoria de Burle Marx (que contorna todo o terreno), representando a

décadas de 60-80, quando atuava em um grande número de projetos na região.

monumentalidade de uma instituição que durante toda a sua história atuou for-

Atualmente, a maioria dessas edificações estão sem uso e apenas o - IFPE-EAD

temente na promoção e coordenação do desenvolvimento da região Nordeste,

funciona no local, na porção Sul do terreno. Sendo atualmente de propriedade da

sendo por esse e outros motivos, um marco na paisagem recifense.

UFPE, o prédio central da SUDENE vem sendo registrado em várias reportagens
que denunciam o seu precário estado de conservação. Em 2014, circulou a notícia de que teria sido solicitado o tombamento - a nível federal - do conjunto arquitetônico e jardim da SUDENE.[2] Entretanto, a superintendência de Pernambuco
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-PE) afirma que
não existe nenhum processo formalizado ou mesmo em elaboração. Com isto,
compreende-se a necessidade do estudo desta arquitetura - desenvolvida com
mais ênfase na década de 70 em Pernambuco -, bem como de sua conservação,
pois, além de representar o desenvolvimento urbano, econômico e social do Nordeste, o prédio principal da SUDENE é um marco na paisagem e demonstra ser
um excelente exemplar do modernismo pernambucano. Além disso, como patrimônio, sua existência evoca valores que vão além da dimensão material, sendo
transmitida a partir da memória coletiva do lugar, dos que trabalharam no prédio,
dos moradores do bairro.
Diante disso, questionamo-nos, então, sobre o que será enfrentado pela UFPE a
partir de agora: quais os principais desafios para o alcance da conservação deste
conjunto e sua expressiva monumentalidade brutalista? Como a UFPE pode intervir garantindo na conservação dos valores históricos, paisagísticos, artísticos e
culturais desse patrimônio moderno?
Por meio da análise de documentos e jornais, tendo como aporte o levantamento fotográfico, do atual estado de conservação do prédio principal, como tam-

Figura 1 – Localização da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

bém, relatos dos atores sociais a ele vinculados, o presente artigo busca discutir

Fonte: Google Earth, 2013. Editado por FERREIRA, Raquel, 2018.

e demonstrar a importância deste conjunto. Também discutiremos o desafio de

Com oito edificações, o complexo arquitetônico era ocupado pelas atividades
administrativas e de planejamento da SUDENE, pelo conselho deliberativo, auditório,
biblioteca central, serviços médico e social e restaurante.

[2]

[1]
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Sobre isso, ver a matéria publicada no Jornal do Comércio: disponível em <http:// www.
jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2014/01/04/predio-da-sudenevai-ser-tombado-111829.php> Acesso em março de 2018.
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sua conservação enquanto patrimônio moderno, desafio urgente, principalmente

entre as décadas de 50 e 70; Paulo Ganem Souto (Bahia), Elionaldo M. Moraes

agora ao ser repassado para UFPE que visa a sua reutilização. Para tanto, o artigo

(Pernambuco), Cássio Cunha Lima (Paraíba) e Aloísio de Guimarães Sotero (Per-

está estruturado em três partes.

nambuco), a partir da década de 80.

Em um primeiro momento apresenta-se o contexto histórico e importância da

Ao buscar dissipar as disparidades sociais e econômicas por meio de política de

instituição ao longo do tempo, bem como informações referentes a construção

desenvolvimento econômico e social na região nordeste, na tentativa de evitar

do conjunto sede da SUDENE. Posteriormente, segue-se para uma análise de sua

que a mesma se transformasse na “mais populosa e extensa zona subdesenvolvi-

arquitetura moderna e de como esta assume características de um marco na pais-

da do continente” (GTDN, 1959, p.21 apud Afonso, 2017, p.7), a SUDENE foi im-

agem do Recife. E por fim, mostra-se a situação atual de conservação do prédio

portantíssima no planejamento e execução de inúmeras obras de abastecimento

principal do conjunto, tendo em vista os desafios de se conservar a imponência de

de água, de industrialização, urbanização, reestruturação da economia agrícola,

sua modernidade, demarcada por seus atributos.

aproveitamento dos recursos minerais, entre outras atribuições expressas em seu

Contexto histórico

I plano Diretor, de 1966.
A criação da SUDENE, segundo o IBGE:

Em um contexto marcado por inúmeros acontecimentos, tais como a construção

exemplifica a compreensão de região como espaço demarcado por uma
vontade política, isto é, por uma organização de forças sociais em torno
da afirmação de um projeto, que a torne mais coesa, mais aguerrida,
mas confiante e mais poderosa, numa determinada fração do Território
Nacional. (IBGE, Revista Brasileira de Geografia, 1989, p.7)

de Brasília (1956-60), intensos períodos de seca no nordeste, potencialidades das
indústrias locais na região, o Golpe militar de 64, as passeatas estudantis de 1968,
entre diversos outros; é por meio da Lei nº 3.692, em dezembro de 1959, que é
criada a SUDENE.
A Superintendência de Desenvolvimento no Nordeste (SUDENE), tinha como prin-

Contudo, conforme afirma Alcilia Albuquerque e Melo (2017), com a Ditadura Mili-

cipal função a de promover e gerenciar o desenvolvimento da Região Nordeste

tar, a autarquia teve sua autonomia reduzida quando se agrega ao novo Ministério

(Afonso, 2017). Como forma de intervenção do Estado nos estados de Alagoas,

do Interior. Porém, é nesse período que se constrói o prédio sede da SUDENE (Fig-

Bahia, Ceará, parte de Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio

ura 2), no início da década de 70 - sendo inaugurado em 1974. Sua construção se

Grande do Norte e Sergipe, a SUDENE foi uma importante autarquia idealizada

deu em terreno doado pela UFPE, na gestão do reitor Murilo Humberto de Barros

por Celso Furtado - economista que coordenou a instituição desde sua criação, até

Guimarães e visou à redução de gastos com aluguel, vigilância, portaria, etc, tendo

meados de 1964, quando se inicia a Ditadura Militar (1964-85) no Brasil.

em vista que anteriormente ocupava mais de 27 prédios em todo o Recife[4].

A SUDENE teve mais de 30 superintendentes[3], dentre os quais se pode citar figuras importantes como Celso Furtado (Paraíba), General Euler Bentes Monteiro (Rio
de Janeiro), Dorany de Sá Sampaio (Pernambuco), que administraram a autarquia
[3]
2738

Segundo dossiê elaborado pelo Jornal do Comércio em 2014.

[4]

Diário de Pernambuco, 1968, p. 5.
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Nas palavras dos diretores da construtora Jofra Ltda “é que nos sentimos regozijados, como todo brasileiro e especialmente os que habitam esta região, pela inauguração do edifício-sede da SUDENE” (Diário de Pernambuco, 1974, p.13). Percebe-se
nesse discurso, um grande sentimento nacionalista a respeito de sua execução.
Apesar da grande repressão política e intelectual da época, o prédio sede mostra
que mesmo com a ditadura vigente, “o Nordeste se mostrou um terreno fértil para as
práticas profissionais destes arquitetos” conforme afirma (Morais & Naslavsky, 2016,
p.4). Nele se pôs em prática as novidades e avanços técnicos alcançados no campo
construtivo, no contexto de atuação de arquitetos como Glauco Campello, RegiFigura 2 – À esquerda, SUDENE durante sua construção (final da década de 60) e à direita, após
sua inauguração, em 1974.
Fonte: Acervo AC Filmes, disponível no livro Trilhas do Recife, p. 163 e Acervo da família do

naldo Esteves, Maurício Castro, entre outros - simpatizantes do brutalismo e da
aplicação de elementos pré-fabricados na arquitetura moderna em Pernambuco.
Porém, essa conquista não significou o fortalecimento da instituição, que pouco a

fotógrafo Alcir Lacerda, respectivamente.

pouco perdeu sua credibilidade.

Em 1967, Glauco Campello e equipe apresenta ao general Euler Bentes Monteiro

Segundo matéria do Jornal do Comércio em 2014 (mesmo ano em que estuda-se

proposta de anteprojeto[5] e Maurício Castro, prossegue posteriormente com o

a hipótese de tombá-lo como patrimônio), em dossiê sobre a instituição, “os anos

projeto final, juntamente com os arquitetos Paulo Roberto Silva, Pierre Reithler

90 do século passado caracterizam e são o marco da fase final e mais profunda da

e Ricardo Couceiro. Constrói-se então o símbolo da instituição, por meio do Gru-

decadência institucional da SUDENE” (Jornal do Comércio, 2014, p. 7). Após den-

po de Trabalho Projeto Sede (coordenado pelo engenheiro Pedro Gorgônio), com

tre outros motivos, os sucessivos casos de corrupção e desvios de recursos, a

mais de 70 mil m² e capacidade para mais de 2 mil funcionários[6].

SUDENE foi extinta em 2001 e substituída pela Agência de Desenvolvimento do
Nordeste (ADENE) e seu edifício incorporado ao patrimônio da União. Em 2003,

A construção do prédio é, portanto, um grande acontecimento, tendo em vista

cria-se o condomínio onde vários órgãos passam a ocupar o local, tais como o

que a junção de diversos setores e atividades em uma única sede faria com que

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 6ª Região, Instituto Brasileiro de Geografia

houvesse maior agilidade de trabalho e racionalização das despesas. Fora que, em

e Estatística (IBGE), entre outros - como tentativa de evitar sua ociosidade.

época de regime ditatorial, uma obra deste porte era uma forma de demarcar a
imponência de um governo, sendo um símbolo de poder e de ações desenvolvi-

Somente em 2007 houve a recriação da SUDENE durante o Governo de Luiz Inácio

mentistas na região.

Lula da Silva, porém esta assume uma postura mais voltada ao repasse de recursos e não mais atua como o grande executor de obras públicas. Nesse período,

[5]

Diário de Pernambuco, 1967, p. 5.

Informações constantes em Processo físico - fls. 01 a 07 (2261921), disponibilizado
pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU/PE, em 2017; e em matéria do jornal Diário
de Pernambuco, 1973, p.7.
[6]
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várias reformas e adequações foram realizadas no edifício, a exemplo da obra no
13º andar e a modernização dos 9 elevadores, conforme constatado em documentos constantes na Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
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Porém, outros problemas de manutenção acometeram o prédio. Em 2009, solic-

O retorno de arquitetos que estavam em Brasília devido ao golpe militar, “Geraldo

ita-se novas intervenções, “(...) havendo necessidade de se fazer a recuperação de

Santana, Armando Holanda e Glauco Campello” favoreceu “uma aproximação mais

todos os blocos de fundação. Além disto, existem várias trincas nas paredes e lajes do

íntima do estado com a nova capital” (Morais & Naslavsky, 2016, p.2), tornando o

subsolo que, também, precisam ser corrigidos” (SPU/PE, 2008, p. 52). Tais problemas,

ambiente ainda mais propício para várias das experiências brutalistas que gan-

acabaram resultando em sua interdição em 2015 e na transferência da instituição

harão mais força no estado.

para um empresarial no bairro de Boa Viagem, em meados de 2017, no mesmo
município - culminando no esvaziamento do prédio.

Como principais características dessa “nova sensibilidade” têm-se a exposição crua
dos materiais, explorando sua própria estética e evitando o uso de revestimentos,

Apesar disso, a SUDENE, tem uma grande história e desde sua criação, em 1959,

o emprego de brises e cobogós em concreto, o uso de platibandas em concreto,

até sua extinção em 2001, teve um rico corpo de profissionais de diversas áreas

entre outros. Essas características podem ser encontradas em variados tipos ar-

(economia, geologia, direito, etc), atuando em diversos segmentos e constitui as-

quitetônicos, entre os quais se destacam os projetos de inúmeras residências e de

sim, uma importante parte da história de modernização do estado de Pernambu-

instituições, tais como a SUDENE (1968), a Companhia Energética de Pernambuco

co, do Nordeste, mas também do Brasil. Atualmente, seu conjunto edificado faz

(CELPE) (1972), vários edifícios da UFPE, entre outros.

parte do patrimônio da UFPE, fato que abre um novo capítulo nessa história e uma
oportunidade para a reutilização e requalificação deste importante exemplar da

Cabe destacar ainda nessa produção, a participação de arquitetos como: Acácio

arquitetura moderna de Pernambuco e testemunha da história de uma destacada

Gil Borsoi, Delfim amorim, Mario Russo, Glauco Campello, Reginaldo Esteves,

autarquia federal.

Maurício Castro, Vital Pessôa de Melo, Armando de Holanda, entre tantos out-

Arquitetura moderna da SUDENE como marco na
paisagem: O exemplo do edifício principal
O conjunto arquitetônico da SUDENE caracteriza-se como um exemplar modernista com aspectos do brutalismo pernambucano, presente entre as décadas de 60 e
80. Segundo Cantalice II (2014), tal vertente do modernismo trata-se de uma “nova
sensibilidade” arquitetônica do pós-guerra que se agrega ao legado de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi - arquitetos que defendiam o uso de materiais regionais
e de elementos arquitetônicos que permitissem uma melhor adequação climática
- criadores de uma “escola pernambucana” (Amorim, 2001).
Considerado o pioneirismo desses profissionais na consolidação de um modernismo pernambucano, que vinha tomando cada vez mais espaço, o brutalismo se faz

ros que contribuíram de maneira direta para a construção de uma identidade regional, “principalmente no que diz respeito à questão dos sistemas gerados para as
condições climáticas locais” (Cantalice II, 2009, p.193), estabelecendo em Pernambuco uma estética brutalista própria.
Dentro desse contexto, a SUDENE se expressa de forma fiel aos princípios modernos de sua época. No projeto final elaborado pelos arquitetos Maurício Castro,
Paulo Roberto Silva, Pierre Reithler e Ricardo Couceiro em 1968 e construído sob
a coordenação do engenheiro Pedro Gorgônio, destaca-se, dentro do conjunto, o
seu edifício principal, caracterizado pela monumentalidade de seus 13 pavimentos dispostos sob pilotis em lâminas curvas de mais de 270 metros de extensão
com ampla utilização do cobogó como elemento de vedação e composição estética. Será especificamente a partir do exemplo deste edifício que demonstraremos o atual estado de degradação do conjunto. Ao conformar um “S”, aludindo

presente no estado, agregando as necessidades regionais às soluções projetuais.

2742

2743

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

- intencionalmente ou não - à primeira letra do nome da instituição, é visível sua

estética brutalista, expressa sobretudo na intenção de mostrar quão imponente

imponência diante da paisagem local (Figura 3).

era o governo de sua época.
De arquitetura deslumbrante, vista e admirada por muitos na paisagem urbana
do Recife, cada elemento de sua composição tem grande valor arquitetônico e
artístico e juntos constituem uma unidade de formas que permeia toda a paisagem do lugar, coroando a vista local, seja pelo skyline contrastante com a área
residencial que o cerca, seja pelo seu partido que evoca não para si, mas envolve
as ruas que o cerca, mesmo sendo um edifício de acesso controlado.
Caracterizando-se assim como um conjunto de destaque na paisagem local, composto por edifícios monumentais, o entendemos como essencial para a compreensão da área, sendo, em conjunto com os edifícios modernos da UFPE (como
o Hospital das Clínicas, na figura 3), parte constituinte da identidade arquitetônica
da região.

Figura 3 – À esquerda, destaca-se a SUDENE dentro da paisagem recifense. No canto superior
direito, elementos de sua arquitetura e, na parte inferior, vista do painel do Auditório/Conselho
Deliberativo e do Hospital das Clínicas.
Fonte: FERREIRA, Raquel, 2017.

O edifício principal tem o sistema de vedação trabalhado com cobogós, brises e
materiais cerâmicos - elementos comumente usados na arquitetura moderna dos
anos 70 em Pernambuco. Na parte leste, a fachada é formada por brises de concreto; na parte oeste, de maior insolação, é composta por cobogós. Além disso,
“outras paredes são revestidas com cerâmicas, como forma de reviver a tradição colonial dos azulejos, adaptando o uso desse material como revestimento para superfícies
de vedação” (Freire, p. 178, 2008).
Pilares robustos em concreto aparente, gárgulas, longas marquises serpenteando
o edifício, os painéis do auditório e da biblioteca - desenhados exclusivamente
para o edifício- e o jardim projetado por Roberto Burle Marx, são também parte

A conformação do traçado urbano do bairro, espelho desta arquitetura imponente, traz o desenvolvimento de toda uma paisagem urbana moderna em sua área
circunvizinha, principalmente ao analisá-la ao conjunto da universidade ali alocada, considerada como um campo de experimentação deste novo estilo que se
empregava na época.
Símbolo de uma arquitetura moderna feita para o Nordeste, é inevitável não considerá-lo como um marco na história, na arquitetura e na cultura pernambucana,
possuindo nesse caso, valores históricos, artísticos, culturais, sociais, simbólico,
etc.
Além disso, sua funcionalidade, demarca sua excepcionalidade para com seu entorno, seja por sua distinção quanto aos usos arraigados que abarca toda uma
magistralidade, referenciando toda uma vivência daquele lugar. Até hoje seu funcionamento traz muitas recordações aos seus funcionários e moradores/comer-

marcante desta composição arquitetônica monumental marcada pela técnica e
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ciantes do seu entorno[7], tendo em vista que quando a instituição funcionava no

tura da manutenção, que afeta diretamente os edifícios modernos”, como destaca

local, este movimentava toda uma área com atividades comerciais e gerava um

Moreira (2011, p.154). Reflexo disso, foram identificadas uma série de patologias

maior fluxo de pessoas no bairro do Engenho do Meio, sendo inclusive um ponto

no edifício principal do conjunto da SUDENE, dentre as quais algumas relaciona-

de referência em termos de localização no espaço urbano.

das ao material concreto, como fissuras, corrosões em armaduras e manchas,
muitas delas, as denominadas crostas negras - presentes em diferentes elemen-

Juntamente com esta carga social trazida pelo uso dos edifícios naquele lugar, per-

tos arquitetônicos tais como pilares, cobogós, paredes e brises.

cebe-se nessa análise que o conjunto do antigo edifício da SUDENE constitui um
símbolo por sua história enquanto sede de uma instituição relevante para o Nor-

A respeito dos elementos de vedação, alguns encontram-se quebrados assim

deste, carregando em sua estrutura a importância que já teve quando a mesma

como algumas esquadrias. A marquises e teto do subsolo, sofrem com problemas

atuava na década de 70 com grande expressividade em várias obras, empregando

de infiltração - situação que é agravada em períodos de chuva. Na parte interna

muitas pessoas.

do edifício, os principais problemas são em função da perda de parte dos revestimentos cerâmicos nas áreas molhadas; do estado das divisórias em mdf que

Logo, mesmo com sua desativação, seu reconhecimento o remonta como um

dividem as salas e os forros em material metálico, muitos desses faltantes ou dan-

marco na paisagem recifense, estando presente na memória coletiva de toda uma

ificados. Já, com relação aos sistemas infraestruturais, destaca-se a necessidade

sociedade. Com isto percebe-se a necessidade de sua conservação, tanto por sua

de manutenção dos sistemas de hidráulica, elétrica e incêndio, tendo em vista que

importância arquitetônica, como um icônico exemplar da arquitetura brutalista

sendo um prédio que foi inaugurado há 44 anos atrás, muitos elementos desses

pernambucana, quanto por sua relevância histórica e social para a cidade do Re-

encontram-se em mau estado de funcionamento. Os problemas de conservação

cife.

identificados, aqui especificamente para o edifício principal, se repetem nos de-

Situação atual do Edifício principal da SUDENE e
desafios a sua conservação

mais edifícios do conjunto que não serão apresentados neste artigo devido a limitação de espaço.

Tendo em vista os fatos que representaram o processo de esvaziamento do edifício sede, tais como a extinção da SUDENE em 2001, a interdição do edifício em
2015 e a transferência da sede para um prédio empresarial em Boa Viagem, em
2017, observa-se o agravamento do estado de conservação do conjunto.
Com base nas visitas in loco (Figura 4), constatou-se um dos eminentes desafios
em se conservar edifícios modernos, um deles, destaca-se “a ausência de uma culDe acordo com relatos de moradores e funcionários no momento das visitas de campo
para a produção do artigo, a vida de muitos giravam em função do edifício, inclusive as deles
próprios.
[7]
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Vários autores destacam “os problemas existentes no reconhecimento e no tombamento” (Moreira, 2011, p.154) de exemplares modernistas e as dificuldades de
compreensão do acervo da arquitetura modernista como patrimônio, cuja possibilidade de restauro, preservação e ou reuso muitas vezes nem se coloca. Dantas
et al (2016, p. 41) vão além e reforçam que “(...) essa dificuldade vem à tona mesmo
entre os colegas arquitetos e urbanistas, engenheiros ou do campo das artes em geral.”
Vieira-de-Araújo e Dantas (2012) alertam que:

Figura 4 – Visão geral do estado atual de conservação da SUDENE.
Fonte: FERREIRA, Raquel, 2017.

Diante disso, como conservar sua modernidade dado o atual agravamento do es-

Apesar da exaltação e valorização da arquitetura moderna brasileira em
seu período de constituição, amplamente registrada na historiografia
tanto a nível nacional quanto internacional, nas últimas décadas
do século XX, esta produção passou “do prestígio à desvalorização
social”. “A extrema aceitação da arquitetura moderna não foi capaz de
garantir sua perpetuação, pois, como outros fenômenos sociais, esse
acolhimento se mostrou temporário” (RIBEIRO, 2012).
Moreira (2011, p.154) destaca ainda a dificuldade para com “a aceitação da pátina
nos edifícios modernos, já que os materiais e as superfícies reluzentes das publicações

tado de conservação do conjunto?

de época fizeram com que os sinais deste envelhecimento não fossem compreendidos

Pelo alto grau de deterioração a que o edifício chegou após tantos anos de neg-

que de fato precisa ser substituído por questão de segurança e o que pode ser

ligência, o desafio que agora se coloca é tão monumental quanto o edifício em

incorporado enquanto pátina.

questão. Entretanto, o fato de ter sido adquirido pela UFPE traz a esperança do
alcance de uma solução visto que existe a possibilidade de participação de profissionais qualificados de diversas áreas no enfrentamento deste desafio, considerando um trabalho coletivo que envolva diferentes cursos da instituição. Além
disso, se existe uma instituição com demanda de espaço físico capaz de ocupar
um conjunto edificado da dimensão da SUDENE, a UFPE com certeza é uma delas.
A recuperação do edifício deve partir do reconhecimento das características arquitetônicas que demonstram a “nova sensibilidade” que destacamos acima. Para
isto já se colocam dois desafios iniciais: o primeiro diz respeito à própria dificuldade de reconhecimento da produção modernista enquanto patrimônio passível

como um valor.” Essa dificuldade precisa ser superada e é preciso que se avalie o

Além disso, para o caso da SUDENE, é indispensável que se considere a importância deste conjunto edificado enquanto elemento constituinte da paisagem em que
se insere. Assim, a necessidade de conservar o conjunto passa pela relação deste
com o seu entorno.
Uma grande contribuição no sentido do enfrentamento do desafio inerente à
elaboração de projetos de conservação da arquitetura moderna foi desenvolvida
por Paula Maciel Silva (2012) em sua tese de doutorado. Silva (2012) se propôs a
enfrentar o ambicioso objetivo de “propor um procedimento para se obter princípios
norteadores para o julgamento das ações de conservação que influenciam na integri-

de preservação e o segundo relaciona-se com a reflexão sobre a pátina.
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dade e na autenticidade dos atributos de edifícios da arquitetura moderna”. A autora
procura um procedimento que reduza a subjetividade do julgamento, sabendo
que esta sempre existirá, ou seja, está longe de propor uma camisa de força ou
uma fórmula universal, mas um caminho cuidadoso que merece ser observado
com atenção.

Considerações Finais
Diante destas questões, percebe-se a importância do conhecimento dos valores
do conjunto edificado da SUDENE como base para a tomada de decisões para o
projeto de requalificação e reuso, sendo este um pontapé inicial para que outras
ações conservativas sejam realizadas no mesmo.
Esse entendimento dos valores passa pela necessidade de adaptação aos novos
usos subordinada à compreensão dos principais atributos que fazem parte dessa
“nova sensibilidade” moderna, brutalista e pernambucana - materializada no conjunto da SUDENE- e que suscita novos estudos para a sua efetiva compreensão
como parte do patrimônio moderno.
Tendo em vista que o atual desuso - fato que agrava ainda mais as patologias
existentes - é ainda um grande problema a ser solucionado pela universidade,
sua requalificação é uma bela oportunidade de desenvolver um complexo projeto
multidisciplinar no qual diferentes profissionais, em posse de conhecimento da
relevância deste conjunto, que supere os desafios aqui expostos, tornando possível a sua preservação.
O presente artigo avança no conhecimento do bem com vistas ao seu reconhecimento mais amplo e inicia esse processo de aprofundamento sobre os valores
essenciais que devem ser buscados no projeto de requalificação, sendo isto essencial para que as características próprias de sua arquitetura sejam preservadas
e o conjunto arquitetônico da SUDENE continue sendo este marco na paisagem
do Recife.
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RESUMO
Esse artigo trata do estudo do conceito, ações e consequências do coletivo urbano
denominado Salve Rainha, com atuação na cidade de Teresina, no Piauí, cujas
manifestações procuram promover a cultura local, com a utilização da gastronomia,
música, dança, literatura e artes plásticas e visuais, dando preferência aos lugares
mais esquecidos, negligenciados ou subutilizados da cidade, como forma de
resgate de suas memórias coletivas. Assim, este trabalho busca compreender as
tecnologias sociais de valorização e requalificação do espaço urbano e patrimônio
cultural, analisando seus métodos, atuações, engajamento do público participante
e consequências. Através do estudo bibliográfico integrado à coleta de dados em
campo – por meio de visitas programadas e de entrevistas gravadas, dentro da
metodologia da pesquisa etnográfica – busca-se compreender a dinâmica dos
coletivos urbanos, suas consequências na população e no poder público e contribuir
para a melhoria da implantação de futuros projetos arquitetônicos, urbanísticos
e restauro de interesse público para que estes possam ter maior contribuição e
participação da população.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Arquitetura Participativa; Patrimônio Urbano;
Patrimônio Histórico; Coletivo Urbano
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1. INTRODUÇÃO
1.1 – CONCEITO E HISTÓRICO DO COLETIVO
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local histórico da capital. Desde então, diversos movimentos de promoção cultural
surgiram na região, tais como o Viva Arte e o Rock Matinê, difundindo e estimulando o aparecimento de novos artistas.
Inspirado em tantas iniciativas culturais anteriores, o coletivo nasceu com o

Nos últimos anos, cada vez mais surgem nas grandes cidades brasileiras grupos

propósito de resgatar a memória coletiva e urbana desses locais, o grupo elaborou

organizados, denominados coletivos, que se originam com o objetivo de fazer in-

uma dinâmica de exposições em locais inusitados, geralmente negligenciados ou

tervenções em espaços públicos e edificações históricas, chamando atenção para

que não chamavam atenção da população. Como contam Reis e Fortes (2017):

sua má utilização.
“O Salve Rainha surgiu com um grupo de pesquisadores e estudantes
de várias áreas, que tinham em comum a idealização de um espaço
capaz de congregar diversas manifestações artísticas, entre elas música,
gastronomia, literatura e artes visuais e do corpo, bem como viabilizar o
acesso gratuito de diversos públicos - tudo acontecendo aos domingos”.

O Salve Rainha Café Sobrenatural está localizado na cidade de Teresina, no Piauí,
e é denominado como uma “tecnologia social” do patrimônio cultural local através
de exposição e apresentação de trabalhos autorais de cunho artístico, literário,
gastronômico, histórico e ambiental. Renata Reis e Renata Fortes, integrantes do
coletivo, em entrevista concedida em 05 de março de 2017, definem que seu objetivo seria o de “promover a revitalização de espaços públicos e patrimônio subutilizados através de ações coletivas e plurais, nos diversos ambientes de convívio
coletivo, proporcionando múltiplas imersões culturais na população teresinense”.
Com o propósito de resgatar a memória coletiva e urbana desses locais, o grupo
elaborou uma dinâmica de exposições em locais inusitados, geralmente negligenciados ou que não chamavam atenção da população, com “a idealização de um
espaço capaz de congregar diversas manifestações artísticas, entre elas: música,
gastronomia, literatura e artes visuais, bem como viabilizar o acesso gratuito de
diversos públicos - sempre aos domingos” (REIS; FORTES, 2017), sendo geradora
de novos hábitos ao ocupar espaços públicos e construções abandonadas de forma coletiva.
A cidade de Teresina, com mais de 800 mil habitantes, sempre produziu grandes
talentos de destaque nacional e internacional, seja na pintura, no artesanato, ou
na literatura e música. Reis (2017) descreve que as primeiras iniciativas de difusão
da cultura piauiense surgiram na década de 1980, com uma feira de artesanato
e comidas típicas, a qual atraía um público cativo aos domingos na Praça Saraiva,
2756

A primeira intervenção pública do Salve Rainha ocorreu durante o mês de setembro de 2014, denominada de “Ensaios de Primavera”, na antiga sede da Fundação
Nacional do Humor, localizada na praça Ocílio Lago, zona leste de Teresina, um
espaço completamente abandonado no coração da área nobre da cidade, onde
foram instaladas galerias de arte, café experimental e área de convivência com
múltiplas atrações artísticas locais. Não demorou para que o poder público e a
iniciativa privada começassem a abraçar o projeto. Reis e Fortes (2017) afirmaram
que dois meses depois o coletivo recebeu convite da Prefeitura de Teresina para
que ocupasse o calçadão da Simplício Mendes, rua histórica do centro da cidade,
durante a programação do “B-R-O BRÓ cultural”, entre os meses de novembro
e dezembro de 2014, recebendo mais de 100 artísticas no coração histórico da
capital.
Com o passar do tempo, as iniciativas do coletivo tomavam proporções cada vez
maiores. Durante o ano de 2015, o Salve Rainha, em parceria com a Prefeitura de
Teresina e SINDLOJAS-PI, realizou os Ensaios de Carnaval instalando um complexo
cultural na Rua Climatizada e antiga sede da Câmara Municipal. Em maio e junho,
as intervenções ocorreram embaixo da ponte Juscelino Kubitschek, segundo Reis
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e Fortes (2017). Em setembro, o grupo completou um ano de atividades na tempo-

tais até mendigos, prostitutas e alcóolatras. Portanto, o local marcou a história do

rada Ensaios de Primavera, com a parceria da Prefeitura de Teresina e Governo do

Piauí e revelou as consequências do descaso público e governamental em relação

Estado do Piauí, ocupando a antiga sede da câmara municipal (atualmente aban-

à saúde mental, com o coletivo querendo dar visibilidade a um lugar esquecido,

donado), rua climatizada e rua Barroso.

onde manter e discutir sua memória é de extrema importância.

Em 2016, o Salve Rainha atingiu o maior alcance de público na temporada de car-

Em setembro de 2017, o coletivo decide intervir em um espaço no qual ainda não

naval que aconteceu em fevereiro, novamente realizada na antiga sede da antiga

se manifestaram: a centenária Praça Saraiva. Esse é um local importante para a

Câmara Municipal, Rua Climatizada e Rua Barroso. Em maio ocorreu sua tempora-

capital: antigamente era a Casa-Grande da Fazenda Chapada do Corisco, no qual

da de outono e, “por votação do público, retornou para avenida Marechal Castelo

suas terras serviram para a construção de Teresina. O local foi reformado em

Branco, embaixo da ponte Juscelino Kubitschek, atingindo o recorde de 10 mil pes-

2010, mas, hoje, encontra-se novamente abandonado. “Com base neste estudo,

soas em um único domingo. ” (REIS; FORTES, 2017).

nasceu a proposta da Temporada de Primavera: proporcionar uma reflexão sobre
a identidade da cidade, a promoção dos espaços públicos e a memória do com-

Em setembro o grupo completou dois anos de atividades apresentando a 1ª Bienal

plexo praça-igreja-cultura” (SALVE RAINHA, 2017).

do Salve Rainha, “homenageando artistas que já passaram pela galeria em outras
temporadas, mas também abrindo espaço para novos trabalhos e novos artistas”

Como afirmam Reis e Fortes (2017): “Ao longo de quase dois anos, o Salve Rainha

(REIS; FORTES, 2017), estimulando a cidade a ocupar o Parque da Cidadania, in-

oportunizou palco para 106 atrações musicais, galeria com 161 exposições e feira

augurado recentemente pelo governo municipal. “A 1° Bienal do Salve Rainha era

com aproximadamente 164 empreendimentos. Com o aprimoramento da tecno-

um sonho de Francisco das Chagas, idealizador do projeto, atualmente falecido”.

logia, desenvolveu-se uma linha de produtos com a marca do projeto, que conta

(REIS; FORTES, 2017).

com a participação de artistas locais e gera renda para reinvestimento nas atividades”.

Também era um sonho de Francisco das Chagas Junior e um dos objetivos do
coletivo a criação do Café Sobrenatural, como já leva em seu nome, no qual foi
inaugurado no Parque da Cidadania em junho de 2016, em um espaço cedido pela

1.2 – A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO PARTICIPATIVO

Prefeitura de Teresina. Atualmente utilizam a renda do café para angariar fundos

Os coletivos urbanos são um exemplo de iniciativa que consegue chamar cada vez

para novas temporadas e outras ações.

mais atenção para o abandono desses locais, procurando, através de iniciativas

Em fevereiro de 2017 ocorreu uma nova temporada no Antigo Sanatório Meduna,
sempre focando em espaços ociosos da cidade. Como afirmou Camila Fortes em
entrevista em 05 de março de 2017, o manicômio foi inaugurado em 1954 e funcionou até meados de 2011. Foi considerando inovador na época com seus métodos de tratamento. Porém, os portadores de transtornos mentais ali internados
eram esquecidos por décadas, em um repleto cenário de horror e tortura, e rece-

itinerantes, dar um uso a eles. Dentre eles, o Salve Rainha, faz sua abordagem
através de atividades artísticas e sociais, tendo obtido um enorme sucesso de dar
enfoque ao espaço e patrimônio cultural subutilizado, com o poder público se
interessando pelo tema e patrocinando a causa e a população se conscientizando cada vez mais de sua importância ao aderir aos eventos. Como colocado por
Pereira et al., (2002, p. 3):

bendo todas as pessoas negligenciadas pela sociedade na época: de doentes men2758
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“A arte, através da metodologia participativa, passa a ser instrumento
de transformação social, representa um papel imprescindível no
processo de sensibilização das sociedades. Através das diversas
modalidades artísticas podemos apreender a história da humanidade
em diferentes épocas. Hoje, tais expressões, têm-se colocado como
forma preponderante de reivindicação e construção de uma sociedade
pautada na liberdade de ação e pensamento, informando, discutindo e
denunciando os problemas sociais”.
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constituir um processo democrático e construtivo ao incluir a participação dos
usuários e que pode gerar ambientes não apenas melhores e mais responsivos,
mas também esteticamente agradáveis”.

2. OBJETIVOS
Nesta pesquisa temos como objetivo principal estudar de forma aprofundada as
tecnologias sociais de valorização e requalificação do espaço público e patrimô-

Em um país onde há diversos espaços públicos e edifícios históricos abandonados

nio cultural, com enfoque no coletivo Salve Rainha, procurando detalhar todas

ou subutilizados, a participação da população e de outras organizações se tornam

suas características e, assim, investigar possíveis formas de levar a essência e par-

essenciais para sua revitalização. Através dessa necessidade, a arquitetura partic-

ticularidades desses coletivos urbanos para outros projetos arquitetônicos e ur-

ipativa, apesar de um tema recente, tem sido bastante debatido entre os profis-

banísticos de interesse público.

sionais da área, uma vez que:
Com base nesse princípio primordial, temos como desdobramentos: 1) com“O processo participativo tem sido apresentado como uma forma de
enfrentar a dimensão social e política dos projetos de interesse coletivo,
fazendo valer a opinião e o desejo dos usuários, com o fim de garantir
maior cidadania e democracia na concepção dos espaços urbanos”.
(BARONE; DOBRY, 2004, p. 18).
Desse modo, vemos que o envolvimento da população é parte fundamental para
a solução dos diversos problemas sociais e que, nesse contexto, a arquitetura
emerge como um dos meios mais eficientes e perenes para adereçá-los. Portanto, engajar as pessoas a participarem, opinarem e demonstrarem pontos de vista

preender os métodos e características de ocupação utilizados pelo coletivo Salve
Rainha nos espaços públicos e patrimônio subutilizados; 2) analisar a relação e
o engajamento do público participante dos eventos com os organizadores do
Salve Rainha; 3) entender as consequências das intervenções já realizadas pelo
Salve Rainha na promoção cultural e na questão das transformações no espaço
existente e conscientização da população local e das instituições governamentais;
4) conceber ações e diretrizes, com base no estudo das intervenções dos coletivos, que possam ser aplicadas em projetos arquitetônicos com a finalidade de
promover a arquitetura participativa e a revitalização de espaços públicos e edifi-

populares sobre as propostas arquitetônicas é essencial para refinar o projeto e o

cações subutilizadas.

mesmo obter sucesso. Como diz Matos (2010:30), “arquitetura é uma área do con-

3. METODOLOGIA

hecimento, cujas atividades são dedicadas ao relacionamento dos seres humanos
com o espaço e os objetos arquitetônicos”.
Transformar essas iniciativas itinerantes em ações permanentes para futuras
obras, de modo a chamar esses grupos e as pessoas interessadas para colaborar
com formas de preservar de maneira mais duradoura nossos locais históricos,
como afirma Del Rio, Iwata e Sanoff (2000, p. 112), “[...] a atividade de projeto pode

2760

Foi integrado nesta pesquisa um estudo bibliográfico à coleta de dados em campo, por meio de visitas programadas e de entrevistas, dentro da metodologia da
pesquisa etnográfica. Isso levou, por um lado, a ter conhecimento de experiências
passadas e da construção teórica relevante a esse estudo; e, por outro lado, a
aprofundar o contato com experiências atuais de maneira pessoal, de modo a
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tomar conhecimento da própria opinião dos grupos e pessoas participantes no

em um coletivo com os objetivos atuais, visto o interesse por agir em locais que

fenômeno em questão.

estavam degradados, mas que possuíam relevância histórica, no qual apareceu

4. FUNCIONAMENTO DO COLETIVO

após a primeira intervenção na antiga Fundação do Humor, e perceberam o quão
era significativo mostrar à população a importância que essas localidades têm
para a história da cidade.

Para entender como, hoje, funciona o Salve Rainha, é necessário entender como
ele foi fundado. Renata Reis, em nova entrevista concedida no dia 05 de agosto de

Os locais ocupados pelo Salve Rainha são identificados a partir de pesquisa pat-

2017, comenta que a primeira ideia era conceber um café, como existe atualmente

rimonial e escolhidos através de critérios que priorizam valores ambientais, ar-

no Parque da Cidadania. “Era para ser um café, que pudesse agregar shows, gale-

quitetônicos e históricos, dando preferência aos lugares mais esquecidos, negli-

rias, manifestações. Basicamente era isso. ”, afirma Reis.

genciados ou subutilizados como forma de resgate de suas memórias coletivas.
“Ao tempo em que se levanta um debate sobre a ocupação de áreas públicas e

Na primeira temporada do coletivo, realizada na Praça Ocílio Lago, no prédio da

situação de vulnerabilidade do patrimônio histórico local, o coletivo oferece uma

antiga Fundação Nacional do Humor, Reis (2017) fala que tudo começou com a

alternativa ao calendário cultural de Teresina. Com a utilização de espaços subuti-

aplicação do café sobrenatural e espalhando sobre o evento comentando com

lizados, mobilizando centenas de artistas e um público que se fideliza à proposta

amigos, que estes falavam para outros. E que foi descoberto, por acaso, a im-

de valorização da nossa herança histórica, o evento vem possibilitando a cada

portância daquele local: “A gente não sabia, mas, por acaso, descobrimos que

nova temporada o acesso às mais diversas expressões artísticas e o contato com

aquele lugar era histórico. Era a piscina do Clube dos Diários, na década de 70.

os seus criadores”. (REIS; FORTES, 2017)

Meu tio veio na primeira semana e comentou: ‘você sabia que eu nadava aqui,
numa piscina? ’. Eu não sabia” (REIS, 2017).
Em seguida, dois meses depois, o coletivo foi convidado pela prefeitura para participar do “B-R-O BRÓ cultural”, em uma iniciativa do governo local de movimentar
o calçadão da rua Simplício Mendes com atividades culturais. Aqui, o programa
existente no Salve Rainha começa a crescer, com a inclusão da feira. “Vinha muita
gente que pedia ‘Quero vender minha comida aí. Quero vender meu coiso aí’. E
não fazíamos comida o tempo todo. “ (REIS, 2017). E, com a terceira temporada,
realizada na antiga Câmara Municipal, vendo o interesse de pessoas em participarem e o movimento que os eventos levavam a locais, antes, sem atividade, que

Renata Reis (2017) cita, como exemplo a ocupação da praça Saraiva:
“Por que pretendemos ocupar? É uma das primeiras praças, além da
existência da Casa da Cultura, que pretendemos fazer um reforço, já
que aqui os museus são meio que abandonados. Ali também tem uma
parte bem perigosa. E ali tem algumas das árvores mais centenárias
da cidade, mas as pessoas não convivem ali, pois ficam com medo.
Acham que se passar ali, vão ser assaltados. Queremos mostrar para
a sociedade que, mesmo com isso, é possível ocupar a praça, com uma
programação bonita. “

resolveram formar o coletivo.

Além da escolha do local, também é feita a criação de uma temática para a tem-

É bom enfatizar o caráter ocasional do surgimento do Salve Rainha: apesar de sur-

Rainha, momento vivenciado, conexão com o local que sofrerá intervenção, épo-

gir com outra prioridade, o desenvolvimento do grupo levou à sua transformação

ca do ano no qual ocorrerão os eventos. Decidido o tema, todas as ações e pro-

porada que surgirá, de acordo com algumas diretrizes tais como: ícone do Salve

gramas são feitos envolta dele. (REIS, 2017)
2762
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Com local e tema decididos, é feito pelo coletivo uma abertura de convocatória, com o lançamento de um edital com diretrizes da temporada, como o que
terá, quem é permitido participar e o que não pode. Cada evento possui, em seu
programa básico, áreas para feiras, gastronomia, música, performances artísticas,
exposições, oficinas e rodas de debates. Vale ressaltar a predileção do grupo por
microempreendedores, com destaque para os criativos (REIS, 2017), além de artistas novos e bandas com músicas autorais, já que cada ação é um espaço aberto
para que esses tenham uma chance de mostrar seus trabalhos, gerar sua renda e
agreguem valor ao Salve Rainha.
Apesar da preferência por artistas locais, Renata Reis (2017) complementa
que o grupo já foi procurado por pessoas de regiões próximas, especialmente do
Maranhão e Ceará. Mesmo que o objetivo principal do coletivo seja a promoção da
cultura local, eles abrem espaço sempre que possível para dar uma chance para
novos artistas de estados vizinhos.
Para organização de cada temporada, o coletivo se separa por comissões,
de acordo com as programações que terão: feira (para cuidar os microempreendedores de gastronomia e artesanato), galeria (responsável pelas exposições que
ocorrerão), palco (encarregado das apresentações musicais e performances artísticas), e oficinas (incumbido dos cursos a serem realizados nos eventos), apesar
desta última não ter ocorrido ultimamente. Também existem outros grupos, tais

Figura 03: Evento do coletivo Salve Rainha, realizado em setembro de 2017 na Praça Saraiva.

como: estrutura (quem cuida da montagem e decoração); bar (fornecimento do

Fonte: Salve Rainha

consumo de bebidas) e comunicação.
A estrutura organizacional existente hoje no Salve Rainha é resultado, além do
crescimento acelerado do coletivo, de diversas situações ocorridas durante sua
história. A mais impactante até hoje foi o falecimento de seu fundador, Francisco
das Chagas Junior, e de seu irmão, Bruno Queiroz, em junho de 2016, vítima de
um acidente de trânsito. Renata lembra: “O que a gente não podia se realizar,
que era no nosso trabalho normal, conseguíamos no Salve Rainha.”. Em seus trabalhos “normais”, como denominado, Renata atuava no marketing digital e Junior
no colunismo social. Portanto, sempre trabalharam muito com a mídia na capital,
especialmente Junior, que era bastante conhecido.
2764
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Com isso, Renata (2017) define que a grande mudança no coletivo foi a
morte de Junior. A mídia ficou muito mais aparente, o Salve Rainha ganhou uma
grande visibilidade, ao mesmo tempo que a sua essência, de certa forma, mudou.
A figura de Junior foi muito descrevida como carismática, “mística”, e que “realizava
o coletivo para desopilar”. Sem ele, o coletivo se tornou mais maduro, mesmo que
“nas coxas”, e que agora tinha que fazer acontecer e se preocupar em dar certo
(REIS, 2017). Renata complementa:
“Hoje a gente briga horrores, a gente discute, mas, lá na hora, a gente
sorri um para o outro e fala ‘nossa, deu certo! ’. E é lindo, pois é, deu
certo. Então pode perder sim um pouco da essência, pois não é ele mais.
Ele que é o fundador mesmo, ele que teve a ideia, ele que alimentou as
outras cabeças e tinha a simpatia de puxar uma pessoa aqui e ali, de
fazer os milhões de contatos. Era ele. Perdeu um pouco a essência, mas
temos que trabalhar todo dia para isso não se perder completamente. “

5. IMPACTOS E ENGAJAMENTOS

Figura 01: Gráfico demonstrando como os entrevistados conheceram o coletivo.

As pesquisas sobre os impactos do Salve Rainha na cidade demonstraram grande
reconhecimento da população frente aos eventos e conceito do grupo, atestado
no número de participantes que foi conferido ao visitar uma das ações do coletivo.
Durante a pesquisa, foi realizado um questionário, que contou com 50 participantes, para saber um perfil básico de quem frequentava os eventos e algumas
opiniões a respeito do coletivo. Foi questionado, por exemplo, como conheceram
o coletivo e a frequência com que iam nas intervenções.

Figura 02: gráfico demonstrando a frequência que os entrevistados iam aos eventos

2766

2767

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

O gráfico da Figura 01 reforça o comentário feito por Reis (2017) sobre o cresci-

janeiro de 2018, afirma que “Raramente frequento o centro da cidade, mas sei que

mento do coletivo ter sido feito no boca-a-boca, já que grande parte dos entrev-

costumava ser um local que abrigava muitas obras arquitetônicas de patrimônio

istados conheceram o Salve Rainha através de indicação de amigos e, em menor

histórico da cidade, mas que já não existem mais. “, Matheus Henrique da Costa

parte, por redes sociais. Vale notar a total ausência de relação dos meios de co-

Pereira, no dia 21 de janeiro de 2018, comenta de forma mais completa o que sin-

municação tradicionais com o coletivo. Já a Figura 02 demonstra que há um núme-

tetiza bem a problemática atual da região:

ro cativo de frequentadores no coletivo, apesar da maior parte serem visitantes

“Nascido e criado na região do centro, desde pequeno percebo o
quão abandonado anda se tornando, aqueles que moram na região
tem muitos problemas de segurança, além de durante os dias de
semana não ter opções de lazer. O centro é tomado por comércios e
hospitais, aos poucos que sobram, tem que lutar por espaço. Centro
tinha atrações culturais, como museu, teatro, cinema, todos da cidade
os frequentavam, com o crescimento da cidade, ocorreu o abandono
desses ambientes e um distanciamento cultura dos habitantes. ”

eventuais de seus eventos.
Também foram realizadas algumas perguntas para os entrevistados. Questionados sobre o que é o Salve Rainha e seus objetivos, a grande maioria respondeu
em sintonia com as prioridades afirmadas por Reis e Fortes (2017) de promover a
cultura local e resgatar a memória de locais históricos abandonados, como afirma
Jessica Fortes em 21 de janeiro de 2018, que define o grupo como “Um movimento
cultural que buscou, inicialmente, ocupar espaços ‘esquecidos’ de Teresina, dando
visibilidade a eles, trazendo e incentivando artistas locais. ”.

Tamanho prestígio verificado nas visitas, foi constatada uma mudança no comportamento dos governos municipal e estadual em relação à área patrimonial e

Vale ressaltar que existiram respostas, de certa forma, negativas, como a de Anna

cultural.

Karina, em 18 de fevereiro de 2018. Indagada sobre a mesma pergunta, respondeu que o coletivo é “Gente alternativa forçada, mas que acaba tendo uma boa

No dia 04 de Agosto, foi entrevistada a prof.ª Patricia Mendes, que também é Coor-

intenção em trazer um evento diferenciado para Teresina. “.

denadora de Registro e Conservação da Secretaria de Cultura do Piauí, a respeito
de ações do governo estadual na área e procurando captar melhor as influências

Questionados se acreditavam que o coletivo conseguiu mudar algo na cidade de

do Salve Rainha nesses movimentos.

acordo com seus objetivos, a totalidade das respostas foram positivas, porém,
para direções diferentes. Sebastião Lustosa, em 26 de janeiro de 2018, afirmou
que “Gerou mais engajamento de jovens em relação à cultura da cidade. Jovens
que antes não tinham contato com a música, exposições de arte, dança, passaram
a visitar os eventos do coletivo e assim conhecer e se interessar por tais temas. “
Se, com base nos questionários realizados, os participantes valorizaram muito o
aspecto cultural do coletivo, não foi possível observar o mesmo sob a perspectiva

Sobre a influência do Salve Rainha na problemática patrimonial, Mendes afirma:
“Acaba que o Salve Rainha, e sempre o cito, por coincidência, quando
vou dar uma entrevista, auxilia na questão da educação patrimonial.
São entidades que trabalham e conseguem promover essa proteção do
patrimônio sem ser um órgão público, e alcançam, de uma outra forma,
essa preservação também. ”

histórica. Indagados sobre a relação do entrevistado com o centro histórico de

Mendes relembra de como o embrião do que viria a ser o coletivo começou, e cita

Teresina e seu conhecimento sobre ele, as respostas foram variadas, apesar da

que, de alguma forma, fez parte disso, ao comentar:

preocupação das pessoas com seu futuro. Enquanto Rochane Moura Fé, em 26 de
2768
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“O Salve Rainha, ele conseguiu e aqui cito o Junior, que é merecedor
disso tudo. Eu tava aqui na rua (em frente à secretaria). Estava com a
Caquí, com o pessoal do município, com o pessoal do SINDILOJAS, todo
mundo. A gente parou, e começamos a dar palestra. Foi assim que tudo
começou. No meio da rua, com o povo passando. ”
Eram poucos os que acreditavam que a iniciativa daria certo, como fala Mendes:
“Até fiquei meio assim: ‘poxa, eles vão conseguir botar para tocar aqui, à noite,
na rua, no centro de Teresina? ’ Eu não acreditei não. Por questão de segurança.
”. Apesar da surpresa da coordenadora, Gehl (2013, p. 65) já dava algumas lições
a respeito, ao afirmar: “ ‘As pessoas vão aonde o povo está’, diz um provérbio comum na Escandinávia. Naturalmente, as pessoas se inspiram e são atraídas pela
atividade e presença de outras pessoas. ”.
Patrícia cita o projeto do MIS, Museu de Imagem e Som, a ser executado na antiga
câmara municipal de Teresina, que recebeu intervenção do Salve Rainha e chamou atenção para a situação do prédio histórico, e que só por causa dos eventos
é que a iniciativa saiu. Será realizado em parceria dos governos estadual e municipal. “O ‘cash’ já está na conta, há muito tempo. Estamos só esperando, para variar,
a prefeitura”, comenta Patrícia, evidenciando que a entidade municipal tem sido
um grande entrave para diversas iniciativas em conjunto com o Estado.
Uma parte da entrevista que nos chamou atenção foi a afirmação de que o crescimento dos projetos de restauração de patrimônio e de cunho cultural na cidade
não foi por demanda da população, e sim do atual secretário de cultura, Fábio
Novo, que “viu com bons olhos as iniciativas culturais”, segundo Patrícia, que ainda continuou: “depois dessa visão dele, vem a visão da comunidade. Então, o que
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área sejam unicamente eleitorais, considerando a proximidade dos pleitos estaduais. É sabido que, ao menos no Brasil, projetos realizados “às pressas”, visando
apenas a eleição para um novo mandato, podem sair cheio de falhas e ser abandonados ou subutilizados após as votações.
“O brasileiro ele tem um mal, mas ele tem um bem: se ele ver uma coisa que
chama atenção, ele vai querer. E a gente colocando uma coisa boa a ser feita,
ela vai ser multiplicada”, conclui Patrícia. Concorda-se aqui que projetos culturais
são sempre bem-vindos, porém, questiona-se se os mesmos devem ser implantados apenas por ser algo “da moda”, que “todo mundo quer”, como se entende na
afirmação. Ausência de razões acabam se refletindo futuramente até mesmo na
manutenção da construção, que, em um futuro próximo, pode se transformar em
mais um edifício abandonado, similar aos já existentes.
Ao finalizar a entrevista, questionamos a coordenadora se ela acredita que o Salve
Rainha influenciou as decisões do governo estadual e a população, e ela responde:
“Demais. Muito, muito mesmo. A forma de abordagem do Salve Rainha,
diferente dos outros grupos existentes, ela possui uma roupagem mais
contemporânea na forma de trabalhar tudo do patrimônio cultural.
Isso Choca. A população ainda é muito conservadora. Teresina é uma
grande ‘casa de fazenda’. Aqui nós temos vários ‘senhores’ ainda. Então
é complicado, a população ainda é muito conservadora. Eu gosto
disso. Eu acho super válido, e tem que ser trabalhado assim, senão
você não consegue abrir o olho da população em relação a questão
do patrimônio cultural. É uma forma diferente de se visualizar o
patrimônio. ”

vem de prefeito aqui e pedir ‘eu quero um centro cultural’, é um absurdo. Isso se

Nos intrigou tal comentário, já que deu a entender que, como uma “grande fazen-

disseminou no Piauí todo. Tá uma loucura! ”

da”, as pessoas presentes nelas obedecem seus “senhores” e consomem o que

Se, inicialmente, a afirmação pode parecer algo bom, já que aparenta que houve
um maior interesse por ações culturais no Estado, por outro, refletindo sobre a
fala, desconfia-se que os reais motivos de tantos pedidos de construções dessa
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eles querem. Ao mesmo tempo, fica o questionamento se não é essa a postura adotada pelo governo estadual, a concluir pela entrevista realizada, ao querer impor
diversos projetos da área cultural sem discutir com a população, e apenas devido
à visão do gestor ou pedido dos prefeitos do Estado.
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Dentre os projetos existentes por parte do poder público, foi inaugurada recentemente uma praça cultural inspirada nas ideias do grupo embaixo da centenária
ponte Juscelino Kubitschek, que sofreu intervenção do Salve Rainha, no qual foi
nomeada em homenagem ao fundador do coletivo, Francisco das Chagas Junior, e
que está sendo observada a adesão dos moradores ao local.
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e abandonado, foi palco de manifestações artísticas. Daí a ideia de
transformar em uma praça multicultural. Uma praça viva que pulsa
vida. ”
Logo após a inauguração da primeira praça sob a ponte, Franco citou que já iniciaram a construção de uma segunda, ao lado dela, com a mesma temática.

Foi entrevistado o arquiteto Vicente Franco, autor do projeto da praça e funcionário da Secretaria do Estado de Transportes, no dia 07 de agosto de 2017.
Franco comenta sobre o surgimento do interesse da construção da praça:
“Surgiu com a construção da 3 ponte Juscelino Kubitschek. Antes da
construção da ponte existiam uns boxes de venda de flores e por conta
da construção da mesma tivemos que realoca em outro local, deixando
o espaço desocupado e sem uso. Após a conclusão da ponte esse espaço
começou a ser usado pelo grupo Salve Rainha. ”
Perguntado do apelo público a propostas do tipo, Franco afirmou que a iniciativa
foi exclusivamente governamental, apesar das evidências contrárias. Junto com
a entrevista concedida por Mendes, percebe-se que ainda há não só desconhecimento da demanda da população, como ausência de preocupação com as necessidades dela, impondo uma agenda de projetos ignorando seus usuários.
Isto pode gerar um certo descaso da população com as novas obras inauguradas,
já que não se sentem parte disso. Por isso, acredita-se que o processo participativo é essencial. “O sentido da participação é incluir quem nunca fez parte de
processos de decisão, além de garantir respeito ao espaço existente e à sociedade,
como história, como cultura. ” (BARONE; DOBRY, 2004, p. 27)

Figura 04: Evento de inauguração realizado na praça Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior.
Fonte: Moura Alves - Portal O Dia

Apesar de não ter considerado um apelo popular para a obra, Franco deixa claro
que o coletivo inspirou o projeto:
“Já conhecia o trabalho do Salve Rainha. A ideia era de fazer um espaço
de apresentações, e não só uma praça urbanizada, veio de cara já no
levantamento que fiz, onde vi que, apesar de estar bastante degradado
2772

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem transformações que, de fato, têm ocorrido desde que o Salve Rainha
começou a atuar em Teresina, mesmo que não seja da forma desejada.
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Notou-se a grande adesão ao conceito do coletivo, ocorrido de forma rápida prin-

arquitetura participativa voltada a projetos de interesse público. Além disso, tam-

cipalmente pelo boca-a-boca. O crescimento do público nos eventos foi bastante

bém enfatizam a importância de um terceiro autor (a exemplo do Salve Rainha),

acentuado, e muito disso é devido a metodologia do Salve Rainha, onde a popu-

que agiu:

lação não é um mero coadjuvante, e sim um meio de atingir um objetivo, devido
ao processo participativo aplicado: é a inclusão das pessoas na elaboração das
programações culturais, dando um espaço para que elas possam manifestar seus
trabalhos, que atrai outros para o movimento e faz dele a sua essência. É uma
forma de exercer a cidadania.
Podemos, aqui, relacionar a participação com o simples ato de ser cidadão e exercer sua função, já que, segundo Dallari (1998, p. 14),
“a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu
povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida
social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade
dentro do grupo social. ”
No seu conceito, o Salve Rainha se define como uma tecnologia social, portanto,
um formato que pode ser reproduzido. Sua metodologia, baseada na participação
mais ativa do público alvo nos processos decisórios, faz com que se crie uma
relação de valor entre o participante e o coletivo e suas prioridades. Dessa forma,
o movimento tem conseguido, aos poucos, chamar a atenção da população para

“[...] como elemento mediador e de apoio às comunidades, e que trouxe
conhecimento e possibilitou colocar a discussão entre comunidades
e Estado em um plano no qual prevalece mais a dialética que outras
práticas tendentes à cooptação das comunidades. São membros das
comunidades, assessor, articulador social, mediador ou agente externo,
tais como: Igreja - agentes pastorais; profissionais liberais - arquitetos,
médicos, advogados etc.; militantes; partidos políticos e organizadores
de esquerda”. (UFMG, s.d., p. 5)
Apesar de tantas evidências dos benefícios que a utilização do processo participativo pode trazer, essa mensagem não foi compreendida pelos poderes estadual
e municipal. Ainda há o entendimento por parte dos seus representantes entrevistados de que o Estado é o grande gerador dessas mudanças, mesmo que suas
recentes iniciativas de projetos culturais tenham surgido devido ao maior interesse da população, aqui despertado por movimentos como o Salve Rainha. Tais empreendimentos são bem-vindos, porém, se não coordenados corretamente, sem
escutar as demandas dos próprios cidadãos e planejamento adequado, tendem
a cair no esquecimento e no abandono, como já ocorre com tantos prédios em
Teresina, e esta é uma causa que o Salve Rainha tenta combater.

a cultura local e para os locais onde vêm intervindo, o que foi notado nas atitudes
notadas pelos poderes estadual e municipal.
Esse formato, portanto, pode ser transmitido para futuros projetos arquitetônicos, seja de cunho cultural, de revitalização do patrimônio, ou outras áreas, onde se
deve ter maior participação de quem será atingido por ele, além das decisões não
serem tomadas unilateralmente, e sim em conjunto da população com o Estado.
Tanto Muçouçah e Almeida (1991, p.9-15) quanto a UFMG (s.d., p. 2 a 6) reafirmam como a participação do Estado é importante na construção de iniciativas de
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RESUMO
O presente artigo pretende lançar algumas estratégias para transformações em
edificações históricas, através da metodologia Research by Design e discutir os resultados
da atividade desenvolvida por alunos da faculdade de arquitetura e urbanismo da IMED,
em Passo Fundo. Nesta atividade, os alunos buscaram soluções para a revitalização e
reuso de um edifício histórico, não tombado, na cidade de Carazinho, RS. O município,
ao norte do Rio Grande do Sul, possui grande número de edifícios Art Déco, localizados
principalmente na Avenida Flores da Cunha, que percorre a cidade de norte a sul. Embora
a maior parte dos edifícios localizados nas quadras centrais da cidade permaneça
fazendo parte de sua paisagem urbana e cultural, eles são constantes alvos de
especulação imobiliária que, juntamente com o mau estado de conservação dos edifícios,
os colocam em risco de demolição. Além disso, a poluição visual causada pelos anúncios
comerciais e pela fiação elétrica, associados à falta de manutenção dos edifícios, faz com
que os próprios moradores da cidade avaliem essas edificações como ‘velhas’ e ‘sujas’,
fato constatado em pesquisa realizada por Citron em 2016, através de questionário.
O objetivo era que eles desenvolvessem projetos arquitetônicos, visando o reuso e a
revitalização dos edifícios, através de modificações que eles julgassem necessárias para
comportar novos usos e valorizar o edifício na paisagem urbana. O artigo inicia com
uma contextualização sobre a preservação do patrimônio histórico e os desafios que tal
tema enfrenta atualmente, além de uma revisão literária sobre o método de Research by
Design. Nesse método de pesquisa, o processo de concepção e desenvolvimento do projeto
arquitetônico abre caminho para a criação de perguntas de pesquisa, hipóteses e novas
soluções. Em seguida, o artigo mostra alguns dos projetos desenvolvidos pelos alunos e as
soluções e perguntas encontradas por eles ao longo do semestre. O que pode ou não ser
alterado, quais os melhores materiais a serem utilizados e quais usos o edifício melhor
comporta, foram alguns dos questionamentos que surgiram ao longo do desenvolvimento
do projeto. Nas considerações finais, o artigo discute algumas estratégias de
transformação arquitetônica, repensando os usos para os quais as edificações históricas
têm sido destinadas em projetos de restauro e indicando usos considerados ideais. As
estratégias discutidas neste artigo poderiam ser aplicadas em diversas cidades da região
que possuam as mesmas características, como o patrimônio Art Déco, poluição visual e
subutilização dos edifícios históricos, que correm assim o risco de serem demolidos.
Palavras-chave: Research by design; revitalização; edifícios históricos; Art Déco.
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Introdução
Adaptar edifícios antigos para novos usos é hoje um dos desafios que o campo da
conservação do patrimônio enfrenta. Que tipo de alterações são aceitas em edifícios históricos? Quais modificações são necessárias para trazer o edifício de volta a vida urbana? Quais níveis de intervenção são permitidos? Estas, entre muitas
outras, são algumas das perguntas que ainda geram muita discussão e opiniões
diversas entre os stakeholders: a comunidade, os arquitetos e o poder público.
Em diversas partes do mundo, centros históricos correm o risco de demolição e
no Brasil o caso não é diferente. Segundo Castriota (2007, pg. 11), o problema da
conservação do patrimônio no Brasil deriva em parte por não termos absorvido
o amplo conceito de patrimônio, difundido nos países europeus e a indefinição
sobre que tipo de intervenção deve ser realizada em bens culturais. Além disso,
observa-se no país um distanciamento muito grande entre preservação e desenvolvimento, hora transformando centros históricos em museus a céu aberto, hora
demolindo conjuntos históricos inteiros em prol do desenvolvimento.
Salvador é um exemplo de intervenção onde as políticas de preservação ‘congelaram’ os edifícios do centro histórico, principalmente da região conhecida como
Pelourinho, para atrair investimento através do turismo. Esta intervenção, além
da gentrificação, que expulsou os moradores de baixa renda do centro histórico,
criou um cenário, promovendo a banalização da cultura com a transformação do
centro em objeto de consumo através da instalação de comércio e serviços voltados exclusivamente ao turismo (MOURAD, 2001, p. 8). Assim, a cidade consegue
“preservar” a aparência de seus edifícios históricos tombados, mas não os incluem
no dia a dia da cidade, enquanto muitos deles encontram-se sem uso e, por conta
disso, em fase avançada de deterioração.
Enquanto na Europa as políticas de preservação do patrimônio contam com diversos instrumentos, no Brasil o tombamento é, desde a década de 30, a única maneira reconhecida legalmente de se garantir a preservação de um edifício histórico.
2780
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Desde então, as decisões de o que será preservado e como são feitas por especialistas, diferentemente de países europeus onde a comunidade participa do
processo. Carlos Nelson Ferreira dos Santos teve seu artigo vetado pela Revista
do Patrimônio Histórico Nacional ao discutir o conceito de preservação no Brasil:
Quando se pensa em preservar, alguém logo aparece falando em
patrimônio e tombamentos. Também se consagrou a crença de que
cabia ao governo resguardar o que valia a pena. Como? Através de
especialistas que teriam o direito (o poder-saber) de analisar edifícios
e de pronunciar veredictos. Esses técnicos praticariam uma espécie
de ação sacerdotal. Atribuíam caráter distintivo a um determinado
edifício e logo tratavam de sacralizá-lo frente aos respectivos contextos
profanos (SANTOS, 1986, pag.61).
Os critérios para a seleção dos edifícios a serem tombados, no início do tombamento no Brasil, foi o estilo, a excepcionalidade e autenticidade, valorizando a
arquitetura colonial, estilo reconhecido pelos arquitetos modernistas como o que
melhor representava a identidade nos país (BONDUKI, 2010, p. 23). Neste contexto, perderam-se muitas edificações de considerável valor arquitetônico que
não se enquadravam no estilo colonial, caso, por exemplo, de edifícios neoclássicos, ecléticos e Art Déco. Com forte influência da Carta de Atenas, as políticas de
preservação valorizavam o monumento, sem levar em consideração o contexto
urbano. O mesmo acontecia em países europeus no início do século. Porém, a
partir do pós-guerra, o conceito de patrimônio se amplia e a paisagem urbana em
seu conjunto passa a ser valorizado também, não mais apenas o valor excepcional
e único do monumento.
Destaca-se nesse processo a conservação do patrimônio na Inglaterra, que pode
ser dividido em três grandes momentos: os monumentos, os edifícios e as áreas
de conservação. No final do século XVIII, influenciados pelas ideais de John Ruskin,
o enfoque da restauração se deu nos monumentos, principalmente eclesiásticos,
que deveriam ser restaurados conforme foram encontrados e até mesmo o uso
deveria ser mantido (ENGLISH HERITAGE, 2013, p. 31). Com o aumento do número de edifícios tombados, a partir da década de 1930, se percebe que a ideia de
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intervenção mínima, apesar de funcionar bem para edifícios eclesiásticos, não era

Embora para alguns a questão do reuso das edificações históricas seja ainda um

efetiva na conservação de edifícios de menor importância. A partir de então, al-

ponto paradoxal, é necessário compreender a atemporalidade da arquitetura e

terações passam a ser permitidas e o reuso ou reciclagem dos edifícios passa a

a sua necessidade frequente de atualização, ponto defendido por Brandolini e

ser prioridade, tendo como intenção a sua permanência na vida urbana. Mais re-

Croset:

centemente, a atenção passou para as áreas de conservação, onde a preservação
urbana passa a ser mais importante do que restaurar edifícios isolados.
Nesse contexto, o termo preservação também deixa de ser utilizado e a preferência recai sobre o termo conservação, que indica que certas modificações podem
ser feitas para que seja possível dar novo uso ao edifício. Esse posicionamento é
alinhado às teorias preservacionistas de Boito e Giovannoni e presente em vários

Aceitar a dimensão temporal da arquitetura, tanto no uso como
na prática do projeto, significa reconhecer o inevitável processo de
modificação através do tempo, não só por meio de processos de
entropia e de usura, ou de troca de função, mas, sobretudo de mudança
de significado dentro do contexto. (BRANDOLINI & CROSET apud GRACIA,
1992, p. 178).

documentos e cartas patrimoniais. Na Carta de Burra, entende-se conservação

É necessário, portanto, que os usos dados a estes edifícios sejam mais variados,

como o termo que:

desde a reconversão em habitação, bem como em universidades, centros de ca-

[...] designará os cuidados a serem dispensados a um bem para
preservar-lhe as características que apresentem uma significação
cultural. De acordo com as circunstâncias, a conservação implicará ou
não a preservação ou a restauração, além da manutenção; ela poderá,
igualmente, compreender obras mínimas de reconstrução ou adaptação
que atendam às necessidades e exigências práticas. (ICOMOS, 1980, p. 1)

pacitação, centros comerciais, entre outros. O cuidado na proposta de novos usos
deve ser tomado para que as duas estruturas (nova e antiga) sejam compatíveis. É
importante entender que a reabilitação representa uma nova fase que não degrada, e sim que modifica, melhora e atribui novo significado ao edifício.

Research by design: a metodologia utilizada

A reutilização de edifícios históricos e a sua importância, apesar de ser uma práti-

Com o objetivo de criar estratégias para alterações em edifícios históricos, ga-

ca antiga, foi publicada por Viollet-le-Duc (1814 – 1879) em meados do século XIX.

rantindo a re-inclusão dele na vida urbana, a metodologia utilizada foi a Research

Em seu trabalho, Viollet-le-Duc acreditava que a melhor maneira de se preservar

by design, também conhecida como Research through design (RTD). Este método

um edifício era dar a ele um novo uso. No entanto, o que se percebeu ao longo

explora os diversos materiais produzidos no processo de desenho, como mapas,

do tempo é que a grande maioria das edificações históricas preservadas, espe-

croquis, plantas, entre outros, com o objetivo de produzir novo conhecimento

cialmente no Brasil, é utilizada para fins museais ou culturais, dificultando, em

acerca de um assunto através do projeto. Assim, o projeto torna-se um camin-

alguns casos, a reinserção destas edificações no cotidiano das cidades, além de

ho para que novos questionamentos apareçam, invertendo a ordem tradicional

gerar uma carga de material histórico que muitas vezes não apresentam valor sig-

(pesquisa e desenho). Enquanto as formas tradicionais de pesquisa analisam o

nificativo, mas que são expostos nos museus das pequenas cidades apenas para

estado atual de determinado assunto, a pesquisa através de projeto se preocu-

ocuparem o espaço destinado à memória local.

pa com a maneira como tal assunto deveria ser. Assim, o resultado final de uma
pesquisa baseada na metodologia Research by design é sempre uma indicação de
como tal assunto será. (ROGGEMA, 2017, p. 4).
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Essa metodologia vem sendo muito utilizada por arquitetos, urbanistas e plane-

próprios moradores da cidade avaliem esses edifícios como ‘velhos’ e ‘sujos’, con-

jadores. Segundo Hauberg (2011, pg. 47), a principal maneira pela qual o arquite-

forme pesquisa realizada por Citron em 2016, através de questionário.

to desenvolve novos conhecimentos é através de forma e espaço, por meio de
desenhos, croquis e modelos e é através da pesquisa que novos conhecimentos

O Hotel Liberal, construído em 1930, é um dos edifícios mais marcantes e impor-

são informados à população em geral. Ainda segundo o autor, pesquisas na área

tantes para a história da cidade. Ele encontra-se sem uso no pavimento superior

das ciências naturais geralmente resultam em explicações acerca de eventos que

desde que o hotel foi fechado, na década de 50. No pavimento térreo, lojas e

podem ser observados, testados e provados. Na área de humanas, como arte, lit-

serviços que ali se instalaram alteraram a fachada de acordo com sua vontade,

eratura e arquitetura, raramente resultam em regras universais e são geralmente

sem levar em consideração o edifício como um todo. A edificação foi escolhida

baseados em publicações anteriores com teorias e argumentos aceitos pelo meio

para realizar a atividade em sala de aula, com alunos do sexto nível da faculdade

acadêmico. Especialmente para o campo da arquitetura, o método permite gerar

de arquitetura. O objetivo é que eles desenvolvessem projetos arquitetônicos,

material físico e documental necessários para o desenvolvimento do pensamento

visando o reuso e a revitalização dos edifícios, através de modificações que eles

crítico e analítico acerca das questões ligadas às atividades intervencionistas.

julgassem necessárias para comportar novos usos e valorizar o edifício na paisagem urbana.

A maior diferença entre arquitetura e as outras disciplinas no campo das humanas
é que ela produz algo novo, palpável. Para o arquiteto, as soluções são geradas
através do projeto, indo constantemente do problema a solução. Assim, o proces-

As propostas

so de projeto é muitas vezes similar ao processo de pesquisa, buscando novos

Das várias propostas desenvolvidas na disciplina, algumas serão apresentadas na

produtos ou conhecimento, porém através de desenhos ao invés da escrita. Os

sequência deste trabalho para demostrar as modificações propostas pelos alunos

desenhos não são apenas formas de representar a ideia do arquiteto, mas uma

visando atender as necessidades do novo uso sugerido. O que pode ou não ser

maneira de levantar questões e possíveis soluções (HAUBERG, 2011, p. 49).

alterado? Quais os melhores materiais a serem utilizados? E quais usos o edifício
melhor comporta? Estes são alguns dos questionamentos que surgiram ao lon-

Para o artigo em questão, a pesquisa foi realizada através de propostas de projeto

go do desenvolvimento do projeto. Foram propostos diversos usos e soluções

de reuso de uma edificação histórica localizada no centro de Carazinho, ao norte

diferentes para a edificação estudada, indo do cultural ao residencial. Além de

do Rio Grande do Sul. O município possui considerável número de edifícios Art

propostas de restauração e reuso da edificação, os alunos trabalharam também a

Déco, localizados principalmente na avenida que percorre a cidade de norte a sul,

relação com o entorno, criando espaços públicos que valorizassem a edificação e

a Avenida Flores da Cunha. Embora a maior parte dos edifícios localizados nas

aproximassem a população local.

quadras centrais da cidade permanece fazendo parte de sua paisagem urbana e
cultural, eles são constante alvo de especulação imobiliária que, juntamente com
o mau estado de conservação dos edifícios, os colocam em risco de demolição.

Modificações

Além disso, a grande poluição visual causada pelos anúncios comerciais e pela

O ponto de partida para a análise de projeto foi o estado em que se encontrava

fiação elétrica, associados a falta de manutenção dos edifícios fazem com que os

a edificação. Inicialmente foi realizado um levantamento patológico, bem como
uma proposta de “limpeza” das fachadas, que se encontravam “poluídas” e descar-
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acterizadas pela quantidade e tamanho dos anúncios e placas comercias. Assim,
o primeiro desafio proposto aos alunos foi o de recuperar a ambiência daquele
espaço, propondo novas aberturas que respeitassem o ritmo e a proporção da
fachada superior, que se mantinha mais próxima da configuração original e placas
comerciais menores que valorizassem a edificação, sem deixar de levar em consideração o uso e necessidade comercial atual da região.
Esse trabalho de “limpeza” das fachadas contribuiu para a legibilidade, reconhecimento e valorização da antiga edificação. A etapa é importante, pois faz com
que a edificação seja novamente percebida pelo cidadão a partir de seus valores
arquitetônicos e históricos, reinserindo o edifício na memória e no cotidiano das
pessoas.
Portanto, na totalidade das propostas, as fachadas sofreram alterações, como
demostra a imagem abaixo (Figura 01). Nas fachadas no centro da imagem percebe-se a alvenaria a ser demolida (em amarelo) e a ser construída (em vermelho). Em algumas propostas também houveram alterações nas aberturas supe-

Figura 01: Levantamento patológico do Antigo Hotel Liberal e proposta de novas aberturas.

riores das fachadas posteriores da edificação. Os critérios utilizados para essas

Fonte: Arquivo Projeto de Arquitetura e Urbanismo V, IMED, 2017

modificações foram a necessidade de ventilação e iluminação nos novos espaços
propostos e um melhor equilíbrio na composição da fachada.

É importante ressaltar que não se trata de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico local, sendo apenas reconhecido seu valor histórico pela população
e técnicos especializados. O fato de não ser protegido por órgãos governamentais permitiu maior liberdade de propostas, usos e grau de intervenção. Também
foi levado em consideração a falta de registros fotográficos que comprovassem
a originalidade das aberturas, principalmente nas fachadas posteriores da edificação.
Quanto às alterações na parte interna do edifício, a antiga estrutura já havia passado por modificações, sendo retirada algumas paredes internas com a justificativa de sobrepeso que estaria comprometendo a estabilidade da edificação. Sendo
assim, os alunos optaram por não manter as divisórias internas por motivos de
má conservação e falta de documentação que registrasse o estado original antes
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da remoção das antigas divisórias. Isso, de certa forma, contribuiu para ampliar a

utilizado na maior parte do dia, colaborando para as vivências e apropriações do

liberdade de propostas para os novos possíveis usos.

espaço do antigo prédio reutilizado e do entorno.

Novos usos

Como exemplo dos novos usos propostos pelos alunos, como se pode observar

Como ponto de partida para a escolha dos novos usos, os professores da disci-

de bistrô e café no pavimento térreo, e salas de aula para computação, contação

plina, solicitaram que as propostas contribuíssem para a gestão da edificação e

de histórias e oficinas de leituras em um primeiro pavimento, além de salas de

vitalidade do entorno, trazendo usos que pudessem funcionar tanto durante o

co-working (Fig. 03).

na figura 02, neste projeto os alunos propuseram uma midiateca, acompanhada

período diurno, quanto noturno, mantendo a rua mais segura e movimentada,
além de viabilizar economicamente a manutenção da edificação.
Além disso, foi solicitado que a proposta abarcasse parte cultural em seu uso,
para assim envolver e trazer a comunidade para dentro dos limites da edificação,
sem esquecer-se de buscar a “vocação” daquele espaço, procurando dar um novo
uso que fizesse sentido para a sociedade. Este pensamento é compartilhado por
outros profissionais da área, caso dos sócios do Brasil Arquitetura, escritório de renome no Brasil, e que costuma trabalhar com intervenções em patrimônio histórico. Eles destacam que:
Qualquer uso é válido, desde que faça sentido. Fazer sentido significa
atender a demandas reais da sociedade como um todo, ou de
comunidades, grupos de pessoas, e não criar simulacros, algo muito
comum hoje em dia. Nossas cidades estão cheias disso. Acho que ainda
estamos muito fixados em projetar nas reabilitações centros de cultura
e afins. O ideal seria expandir esse programa, projetar habitação, hotéis,
hospitais, escolas, etc, nesses espaços e edificações abandonados ou
subutilizados. (ARCHDAILY, 2018)
Assim, os alunos foram instigados a propor algo que fugisse do óbvio, ou de apenas um centro cultural que poderia gerar mais um espaço subutilizado, como a

Figura 02: Proposta de novo uso.
Fonte: Arquivo Projeto de Arquitetura e Urbanismo V, IMED, 2017

exemplo de outros que já existem na mesma região da cidade. A proposta deveria
respeitar as necessidades locais, expandindo o programa para algo que fizesse
sentido para a própria gestão da edificação como complexo e mantivesse o local
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Figura 03: Proposta de novo uso.
Fonte: Arquivo Projeto de Arquitetura e Urbanismo V, IMED, 2017

Materiais

Figura 04: Sistema estrutural.

Os alunos procuraram manter o aspecto original da edificação a partir da mínima

Além da facilidade e agilidade na construção, o sistema construtivo proposto per-

intervenção. Para isso, foi feito o uso de estrutura metálica internamente, fazendo

mite que, em longo prazo e em caso de necessidade, seja possível reverter a inter-

o suporte da laje e das novas paredes divisórias, com afastamento das paredes da

venção sem acarretar perdas significativas à estrutura existente.

fachada externa e o uso de tirantes para dar unidade e fixação à antiga estrutura.
A escolha desse sistema estrutural se deu em função da busca por estratégias

Fonte: Arquivo Projeto de Arquitetura e Urbanismo V, IMED, 2017

Considerações finais

sustentáveis na consolidação do projeto, além de ser uma construção mais seca e

O presente artigo teve como objetivo discutir algumas estratégias de transfor-

rápida e com estrutura independente, que evitaria sobrecargas e o aparecimento

mação arquitetônica, repensando os usos para que as edificações históricas têm

de outras patologias na estrutura existente (Fig 04).

sido destinadas em projetos de restauro e indicando usos ideais. No Brasil, o uso
cultural, como museus e teatros, tem sido o mais comumente escolhido nos pro-
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jetos de restauração e revitalização de edifícios históricos, principalmente os tom-

atendesse a vários públicos. Assim, todos os projetos propuseram mais de um

bados. Este uso, apesar de reconhecida importância, afasta certas camadas mais

uso para o antigo Hotel Liberal. Em todos os casoshouve a necessidade de se ad-

excluídas da população, distanciando as pessoas do patrimônio, prejudicando a

equar o projeto aos portadores de necessidades especiais, respeitando a Norma

sua preservação. Porém, se aliado a outros usos como o social, o residencial, o

Brasileira ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços

comercial e de serviço, a edificação pode voltar a fazer parte das atividades da

e equipamentos urbanos, seja por meio de rampas com inclinações adequadas

cidade.

quer pela inclusão de elevadores ou plataformas elevatórias.

O trabalho partiu do pressuposto de que, mais importante do que preservar es-

Também, desde o ano de 2013 no Brasil, em edificações que se destinam a

teticamente os elementos originais da edificação seria trazer o edifício novamente

usos habitacionais, os projetos devem respeitar o que trata a Norma ABNT NBR

às atividades econômicas e sociais da cidade, aproximando, assim, as pessoas do

15.575:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Esta norma é dividida em

patrimônio. Deste modo, fazem-se necessárias alterações nas edificações históri-

seis partes – requisitos gerais, sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas

cas para que elas possam atender às necessidades dos usos contemporâneos.

de vedações verticais externas e internas, sistemas de coberturas e sistemas hi-

Estas modificações, ainda muito difíceis de serem aplicadas em edifícios tomba-

drossanitários – e tem por objetivo estabelecer parâmetros técnicos no que se

dos, nesse caso, potencializam o valor das edificações, principalmente visando à

refere a conforto térmico e acústico, vida útil e segurança. A adequação a estes

inclusão da edificação na vida urbana, através de habitação, comércio e serviços.

parâmetros em obras de restauro para fins residenciais se faz necessária e premente igualmente.

A partir dos projetos propostos, conclui-se que são necessárias modificações nas
fachadas para que seja melhorada a legibilidade da edificação, que hoje é compro-

As estratégias discutidas neste artigo poderiam ser aplicadas em diversas cidades

metida pela poluição visual e falta de padronização nas aberturas, as quais foram

da região que possuam as mesmas características, como o patrimônio Art Déco,

modificadas sem levar em consideração a edificação existente como um todo. Na

poluição visual e subutilização dos edifícios históricos, que correm, assim, o risco

parte interna, percebe-se que a demolição total das paredes e lajes existentes não

de serem demolidos. Outra contribuição deste trabalho é o pensamento crítico

comprometem o valor histórico da edificação e auxiliam em um melhor aproveita-

por parte dos alunos e professores, necessário à compreensão da importância de

mento dos espaços internos para receber novos usos. A substituição da laje e das

manter esta edificação integrada às atividades do cotidiano, atingindo assim um

divisórias internas por materiais mais leves, como laje steel deck e divisórias em

número maior de pessoas que utilizarão a edificação e promoverão a manutenção

steel frame, além de reduzirem custos na obra, contribuem para a percepção novo

da memória local.

versus antigo no interior do edifício.
Nas ideias para o antigo Hotel Liberal, surgiram vários usos públicos, tais como:
bibliotecas, teatros, restaurantes, casas noturnas, espaços para co-workingentre e
usos habitacionais como hotéis e repúblicas estudantis. A estratégia utilizada para
que o edifício se integrasse a vida urbana foi que os usos fossem mesclados para
que o edifício ficasse em funcionamento o maior número de horas possíveis e que
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RESUMO
O escopo do presente é analisar, a partir da revisão de literatura especializada,
a tutela jurídica dos modos de fazer enquanto expressão cultural imaterial. De
maneira expressa, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus
artigos 215 a 216-A, reconheceu a fundamentalidade da cultura brasileira, bem
como os mais diversos modos de sua exteriorização. Neste sentido, o patrimônio
cultural imaterial recebeu expressa salvaguarda jurídica, contando, inclusive, com
instrumentos específicos de tutela e proteção, a exemplo do inventário, planos de
vigilância e registro. Ao lado disso, apesar dos instrumentos jurídicos existentes,
cuida reconhecer que o instituto do registro, na condição de sua especificidade para
o patrimônio cultural imaterial, desempenha especial relevância, porquanto confere
às mais diversas espécies do patrimônio imaterial proteção, reconhecendo-as como
elementos indissociáveis para o estabelecimento e fortalecimento do elemento
identitário da população brasileira. Neste quadrante, ao voltar-se, de maneira
específica, para os modos de fazer, reconhece-se que a tutela jurídica reclama
especial atenção, sobretudo em decorrência da fragilidade de sua preservação e
proteção. Tal fato decorre do reconhecimento de tal espécie ser desdobramento
dos saberes tradicionais e que são associados às atividades desenvolvidas por
atores sociais reconhecidos como detentores de técnicas, ofícios e matérias-primas
responsáveis pela identificação de um grupo social ou localidade. Partindo desse
pressuposto e conjugado com uma série de exigências típicas da contemporaneidade,
como conclusão parcial, os “modos de fazer”, como expressão do patrimônio cultural
imaterial, encontram-se fragilizados e sua transmissão para as futuras gerações
periga, notadamente em razão de questões econômicas e assimilação de valores
culturais estranhos ao grupo social ou à localidade. A metodologia empregada
é o método dedutivo e o método histórico, auxiliado de revisão de literatura
especializada e análise de diplomas legislativos, em sentido estrito e em conotação
ampla, como técnicas de pesquisa.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial; Modos de Fazer; Salvaguarda.
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1 PONDERAÇÕES INAUGURAIS: A EDIFICAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE CULTURAL EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO

Nesta esteira, é possível subclassificar o meio ambiente cultural em duas espécies

Em sede de comentários introdutórios, cuida salientar que o meio ambiente cul-

os monumentos arquitetônicos, as estações, os museus e os parques, que alber-

tural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que pos-

gam em si a qualidade de ponto turístico, artístico, paisagístico, arquitetônico ou

suem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero,

histórico. Os exemplos citados alhures, em razão de todos os predicados que os-

turístico, científico, refletindo as características de uma determinada sociedade.

tentam, são denominados de meio ambiente cultural concreto.

distintas, quais sejam: uma concreta e outra abstrata. Neste passo, o meio ambiente cultural concreto, também denominado material, se revela materializado
quando está transfigurado em um objeto classificado como elemento integrante
do meio ambiente humano. Assim, é possível citar os prédios, as construções,

Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada pela natureza, como local-

Diz-se, de outro modo, o meio ambiente cultural abstrato, chamado, ainda, de

ização geográfica e clima. Assim, o meio ambiente cultural decorre de uma intensa

imaterial, quando este não se apresenta materializado no meio ambiente hu-

interação entre homem e natureza, porquanto aquele constrói o seu meio, e toda

mano, sendo, deste modo, considerado como a cultura de um povo ou mesmo

sua atividade e percepção são conformadas pela sua cultural. “A cultura brasileira

de uma determinada comunidade. Da mesma maneira, são alcançados por tal

é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais indígenas e das

acepção a língua e suas variações regionais, os costumes, os modos e como as

transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e escravos africa-

pessoas relacionam-se, as produções acadêmicas, literárias e científicas, as man-

nos” (Brollo, 2006, p. 15-16). Desta maneira, a proteção do patrimônio cultural se

ifestações decorrentes de cada identidade nacional e/ou regional. Esses aspectos

revela como instrumento robusto da sobrevivência da própria sociedade.

constituem, sem distinção, abstratamente o meio ambiente cultural. Consoante
Brollo (2006, p. 33) anota, “o patrimônio cultural imaterial transmite-se de geração

Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo mac-

a geração e é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função

rossistema, é perceptível que se trata de patrimônio incorpóreo, abstrato, fluído,

de seu ambiente”, decorrendo, com destaque, da interação com a natureza e dos

constituído por bens culturais materiais e imateriais portadores de referência à

acontecimentos históricos que permeiam a população.

memória, à ação e à identidade dos distintos grupos formadores da sociedade
brasileira. Meirelles (2012, p. 634), em suas lições, anota que “o conceito de pat-

O Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o registro de bens

rimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens moveis e imóveis,

culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria

existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação

o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, consiste

a fatos memoráveis da História pátria” ou ainda em razão do proeminente valor

em instrumento efetivo para a preservação dos bens imateriais que integram o

artístico, arqueológico, bibliográfico, etnográfico e ambiental. Quadra anotar que

meio ambiente cultural. Como bem aponta Brollo (2006, p. 33), em seu magistério,

os bens compreendidos pelo patrimônio cultural contemplam tanto as realizações

o aludido decreto não instituiu apenas o registro de bens culturais de natureza

antrópicas como obras da Natureza; preciosidades do passado e obras contem-

imaterial que integram o patrimônio cultural brasileiro, mas também estruturou

porâneas.

uma política de inventariança, referenciamento e valorização desse patrimônio.
Ejeta-se, segundo o entendimento firmado por Fiorillo (2012, p. 80), que os bens,
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que constituem o denominado patrimônio cultural, consistem na materialização
da história de um povo, de todo o caminho de sua formação e reafirmação de
seus valores culturais, os quais têm o condão de substancializar a identidade e a
cidadania dos indivíduos insertos em uma determinada comunidade. Necessário
faz-se salientar que o meio ambiente cultural, conquanto seja artificial, difere-se
do meio ambiente humano em razão do aspecto cultural que o caracteriza, sendo
dotado de valor especial, notadamente em decorrência de produzir um sentimento de identidade no grupo em que encontra inserido, bem como é propiciada a
constante evolução fomentada pela atenção à diversidade e à criatividade humana.

2 SINGELOS COMENTÁRIOS AO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL
Tal como pontuado alhures, a cultura apresenta como traços estruturantes elementos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, os quais caracterizam uma
sociedade ou, ainda, um grupo social determinado, compreendendo, também, as
artes e as letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de
valores, as tradições e as crenças. Neste passo, é possível evidenciar que, em sede
de meio ambiente cultural, o conjunto de elementos que dá azo ao patrimônio
imaterial se apresenta como um dos mais relevantes traços caracterizadores da
identidade de uma população, não somente para a presente e as futuras gerações,
viabilizando a compreensão da humanidade e toda a sua evolução histórica. Com
efeito, é possível trazer à colação, com o escopo de robustecer as ponderações
estruturadas, o conteúdo do preâmbulo da Convenção sobre a proteção e a promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco:
Considerando que a cultura assume formas diversas através do tempo
e do espaço, e que esta diversidade se manifesta na originalidade e na
pluralidade das identidades, assim como nas expressões culturais dos
povos e das sociedades que formam a humanidade,
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Reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais como
fonte de riqueza material e imaterial, e, em particular, dos sistemas de
conhecimento das populações indígenas, e sua contribuição positiva
para o desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade de
assegurar sua adequada proteção e promoção [...]
Reconhecendo que a diversidade das expressões culturais, incluindo as
expressões culturais tradicionais, é um fator importante, que possibilita
aos indivíduos e aos povos expressarem e compartilharem com outros
as suas ideias e valores, [...]
Tendo em conta a importância da vitalidade das culturas para todos,
incluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal
como se manifesta em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as
suas expressões culturais tradicionais, bem como de ter acesso a elas,
de modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento (Organização das
Nações Unidas, 2014).
Ao lado disso, o conjunto de manifestações culturais, enquanto patrimônio imaterial de uma população, encontra-se estritamente atrelado à liberdade e à essência
da vida humana, pode ser considerado no plano jurídico como bem cultural que
confere concreção aos direitos humanos e como axioma de sustentação do patrimônio cultural. Trata-se de uma estrutura que robustece os laços de identificação
de um determinado grupo populacional. Ora, não é possível olvidar, em razão da
dinamicidade da vida contemporânea, tal como a difusão de informações e assimilação de valores diversificados, que o patrimônio cultural imaterial é constantemente recriado pelas comunidades e grupos, em razão da influência do ambiente,
das interações com a natureza e com a história. À sombra, a utilização da língua
consiste no exercício dos direitos culturais linguísticos, contrapartida dos direitos
oriundos da liberdade de expressão e comunicação, tal como a substancialização
do bem cultural intangível, especialmente por meio das formas de expressão.
Desta feita, em decorrência do assinalado, o patrimônio cultural imaterial se apresenta como elemento estruturante da diversidade característica de uma popu-
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lação. Ora, o Texto Constitucional assinalou que o tratamento da cultura e dos

grupos, cada um portador de identidades e de modos de criar, fazer e viver espe-

bens culturais deflui dos elementos que sustentam o Estado brasileiro como Esta-

cíficos.

do Democrático de Direito. Em razão disso, é possível afirmar a discussão alicerçada na diversidade cultural, e, por extensão, nos direitos e bens culturais desta

Com efeito, o posicionamento é dotado de proeminência na medida em que o

decorrentes, tem seu alicerce nos dispositivos constitucionais, já que o sistema

Texto Constitucional, com clareza solar, sublinha que o seu interesse não está

jurídico consagra um Estado de direito cultural e indica a construção de um Estado

centrado apenas em proteger objetos materiais que gozem valor acadêmico, mas

Democrático Cultural. Quadra pontuar que o traço cultural democrático é estabe-

também os bens de natureza material ou imaterial portadores de referência à

lecido constitucionalmente, notadamente: (i) pelos artigos que versam acerca da

identidade de cada grupo formador da sociedade brasileira. Ora, cada um dos

cultura, sobre a necessidade de respeito à diversidade cultural brasileira e sobre a

diversos grupos, assim como seus modos de fazer, criar e viver, é objetivo de

importância da tutela dos bens culturais que são bastiões dos grupos formadores

proteção conferida pelo Ente Estatal. Ao lado disso, a Carta de 1988 apresenta

da sociedade; e, (ii) pela estruturação do Estado para a tutela dos valores culturais

característico forte os ideais republicanos e democráticos, refletindo em todas as

com a colaboração da comunidade. Desta sorte, conquanto o Texto Constitucional

matérias nela versadas esses corolários, até mesmo porque estrutura-se como

não apresenta uma definição estanque do que é patrimônio cultural brasileiro,

escopo fundamental entalhado na Constituição o de edificar uma sociedade livre,

dispõe que o seu tratamento deve se orientar pelo respeito à diversidade e à

justa e solidária. Desta feita, a concepção em testilha informa a maneira por meio

liberdade e na busca da igualdade material entre e para os grupos constituintes

da qual o Estado deve proteger e promover a cultura.

da sociedade brasileira, maiormente os grupos desfavorecidos histórica, social e
economicamente.

3 O INSTITUTO DO REGISTRO ENQUANTO
INSTRUMENTO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE CULTURAL
Em sede de anotações introdutórias, cuida anotar que o registro do bem cultural
de natureza imaterial, para ser considerado válido e legítimo, reclama harmonia
com o ordenamento jurídico vigente. Com efeito, o Texto Constitucional consagra
em seu bojo a definição acercam de quais bens constituem o patrimônio cultural
brasileiro, estabelecendo, por via de consequência, as normas de proteção a esse
patrimônio, consoante afixa a redação do artigo 216. É verificável que o dispositivo em comento faz expressa referência aos bens portadores de identidade, ação
e memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. Desta feita, é possível
salientar que a Carta de 1988 não estrutura a sociedade brasileira como um todo
homogêneo, mas como uma sociedade multifacetada, constituída por diferentes
2802

Nesta linha, ainda, cuida mencionar que a ação cultural pública se apresenta como
absolutamente imprescindível à democratização da cultura, sendo considerada
como o procedimento que propiciai a convergência e o alargamento do público,
tal como a extensão do fenômeno de comunicação artístico, consoante o ideário
de que a política cultural é, juntamente com a política social, um dos modos utilizados pelo Estado contemporâneo para assegurar sua legitimação, ou seja, para
oferecer como um Estado que vela por todos e que vale para todos. Ao lado disso,
em razão da proteção cultural se fazer conjuntamente com o Estado e a sociedade, pode-se destacar que o Texto Constitucional afixou que o Poder Público,
com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, lançando mão, para tanto, de inventários, registros e tombamentos,
além de outras formas de acautelamento e preservação.
Infere-se que, dentre os instrumentos previstos para se proteger os bens culturais
brasileiros, encontra-se o instituto do registro, o qual se encontra regulamentado
pelo Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o Registro de Bens
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Culturais de Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro,

dinâmica de desenvolvimento e transformação que não pode ser engessado ness-

cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Im-

es conceitos, sendo mais importante, nas situações concretas, o registro e a docu-

perioso se faz assinalar que a criação do instituto do registro está vinculada a di-

mentação do que intervenção, restauração e conservação.

versos movimentos em defesa de uma compreensão mais ampla no que se refere
ao patrimônio cultural brasileiro. “No Brasil, a publicação do Decreto 3.551/2000,

Acrescente-se que os bens escolhidos para registro serão inscritos em livros de-

insere-se numa trajetória a que se vinculam as figuras emblemáticas de Mário de

nominados: (i) Livro de registros dos saberes, no qual serão registrados os con-

Andrade e de Aloísio Magalhães, mas em que se incluem também as sociedades

hecimentos e modo de fazer; (ii) Livro das formas de expressão, o qual conterá

de folcloristas, os movimentos negros e de defesa dos direitos indígenas”, como

as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; (iii) Livro dos lu-

bem observa Maria Cecília Londres Fonseca (2003, p. 62). De igual modo, o insti-

gares, no qual se inscreverá as manifestações de espaços em que se concentram

tuto em comento reflete as reivindicações dos grupos de descendentes de imi-

ou mesmo reproduzem práticas culturais coletivas; e, (iv) Livro das celebrações,

grantes das mais diversas procedências, alcançando, desta maneira, os “excluídos”

no qual serão lavradas as festas, rituais e folguedos, consoante afixa o Decreto

do cenário do patrimônio cultural brasileiro, estruturada a partir de 1937.

Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa

Nesta esteira, evidencia-se que o registro tem por finalidade reconhecer e valorizar

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

bens da natureza imaterial em seu processo dinâmico de evolução, viabilizando
uma apreensão do contexto pretérito e presente dessas manifestações em suas

Assim, o Livro responsável pelo registro dos saberes tradicionais é responsável

distintas versões. Márcia Sant’Anna, ao discorrer acerca do instituto em comento,

por compreender os conhecimentos e os modos de fazer, reconhecendo-os como

coloca em realce que “não é um instrumento de tutela e acautelamento análogo

elementos identitários de relevância para a cultura de um povo e sua autoidenti-

ao tombamento, mas um recurso de reconhecimento e valorização do patrimônio

ficação. Trata-se de um conjunto de mentefatos de presumida espontaneidade e

imaterial, que pode também ser complementar a este” (Sant’anna, 2003, p. 52).

autenticidade, cuja expressão e materialização ocorrem sob diversas e distintas

Assim, o registro corresponde à identificação e à produção de conhecimento acer-

formas que recebem a rotulação patrimonial. Os modos de fazer, na condição de

ca do bem cultural de natureza imaterial, equivalendo a documentar, pelos meios

espécie de saberes tradicionais, são responsáveis por vincular ao cotidiano e à

técnicos mais adequados, o passado e o presente dessas manifestações, em suas

dinâmica desenvolvida pelos grupamentos sociais laços de identificação dotados

plurais facetas, possibilitando, a partir de uma fluidez das relações, o amplo aces-

de grande expressão.

so ao público. Nesta perspectiva, o escopo é manter o registro da memória dos
bens culturais e de sua trajetória no tempo, eis que este é o mecanismo apto a

Trata-se de um caudaloso conjunto de manifestações responsáveis por fortalecer

assegurar a sua preservação.

a cultura e, por extensão, reconhece-la como autêntica e espontânea, viva, con-

Em razão da dinamicidade dos processos culturais, as mencionadas manifes-

tura transmitida, sobretudo, via oral, tendo a mente humana como o principal

tações desbordam em uma concepção de preservação diversa daquela da práti-

repositório e os órgãos e os membros humanos como instrumentos de efetivação

ca ocidental, não podendo ser alicerçada em seus conceitos de permanência e

material. Ora, o patrimônio cultural imaterial manifestado por meio dos saberes

stantemente recriada e reexperimentada, capaz de transformar em registro a cul-

autenticidade. Os bens culturais de natureza imaterial são emoldurados por uma
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tradicionais é essencial à existência, às identidades coletivas, como também é a

sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada

base de crenças, tradições e costumes de distintos grupos humanos.

pela natureza, como localização geográfica e clima. Com efeito, o meio ambiente
cultural decorre de uma intensa interação entre homem e natureza, porquanto

A propriedade dos conhecimentos tradicionais, com especial enfoque para os

aquele constrói o seu meio, e toda sua atividade e percepção são conformadas

modos de fazer, é, comumente, mantida coletivamente e os detentores desses

pela sua cultural.

conhecimentos exploram mecanismos e instrumentos de resguardar seus interesses, sobretudo no que se relaciona ao processo de identificação, registro e

O conhecimento e o modo de fazer dos povos brasileiros são de meritória im-

salvaguarda. Apesar de ser produto dinâmico das interações e marcas culturais

portância para a identidade nacional, são responsáveis por atribuir a sabedoria

de um determinado grupamento humano com identidade coletiva, os dossiês

e a técnica em cada Patrimônio Cultural Material produzido. Toda tutela consti-

desenvolvidos como inventários da manifestação cultural imaterial se apresentam

tucional foi necessária, para que gerações futuras possam dominar e utilizar este

como elementos dotados de importância, em especial para fins de documentação

conhecimento em prol de sua educação. Ao aquilatar a forma que os bens foram

e preservação dos modos de fazer empreendidos para determinado patrimônio

produzidos, ou até mesmo, o porquê de existir diversas formas de música, dança

cultural imaterial.

e comemorações no país, a pessoa terá outra perspectiva sobre a nação.

Neste sentido, o IPHAN levou a cabo, por exemplo, a salvaguarda e a inscrição no

Toda sabedoria e técnicas brasileiras atraem olhares curiosos de vários lugares do

livro dos saberes tradicionais o modo peculiar mineiro de produção de queijo arte-

mundo, é natural se maravilhar pelo peculiar modo de se comemorar o Complexo

sanal. Para tanto, empregou, como argumento justificador, que tal manifestação é

Cultural do Bumba meu boi do Maranhão, e até mesmo, com os movimentos e a

o desdobramento de séculos de apropriação, por parte da população, de saberes

música da capoeira. É necessário que haja proteção desses ensinamentos, são es-

tradicionais identitários coletivos e que são capazes de expressar os aspectos car-

sas características tão distintas, que formam a Identidade Nacional Brasileira. Ig-

acterizadores daquele grupamento. Em mesmo sentido, o IPHAN já registrou o

ualmente, os modos de fazer associados aos saberes tradicionais constituem uma

modo de fazer e os saberes tradicionais vinculados à produção das bonecas Karajá

riquíssima e de valor inestimável expressão da cultura brasileira, expressando a

da região norte do país.

dinamicidade e os laços de identidade coletiva, responsáveis pela preservação da

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

cultura como elemento de autoidentificação.

Em harmonia com todo o escólio apresentado, prima colocar em destaque que a
construção do meio ambiente cultural sofreu maciça contribuição com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Cuida salientar
que o meio ambiente cultural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que possuem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico,
espeleológico, fossilífero, turístico, científico, refletindo as características de uma
determinada sociedade. Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as
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RESUMO
A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais
indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e
escravos africanos. Ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo
macrossistema, 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. Quadra
pontuar que o meio ambiente cultural, na condição de macrossistema, apresentase como algo fluído, incorpóreo, integrado por bens culturais materiais e imateriais
que compreendem em seu âmago referência à memória, à ação e à identidade
dos distintos grupos formadores da sociedade brasileira, sensíveis aos aspectos
peculiares das comunidades. O presente analisa as alterações no patrimônio cultural
do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em especial na ambiência da Igreja de
Nosso Senhor dos Passos, em razão das modificações no traçado urbano, advindos
do Empreendimento Hugo Amorim Residencial.

Palavras-chave: Predação Imobiliária; Patrimônio Histórico; Preservação Cultural.
.
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1 INTRODUÇÃO
Em sede de comentários introdutórios, cuida salientar que o meio ambiente cultural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que possuem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero,
turístico, científico, refletindo as características de uma determinada sociedade.
Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada pela natureza, como localização geográfica e clima. Assim, o meio ambiente cultural decorre de uma intensa
interação entre homem e natureza, porquanto aquele constrói o seu meio, e toda
sua atividade e percepção são conformadas pela sua cultural. “A cultura brasileira
é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais indígenas e das
transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e escravos africanos” (Brollo, 2006, p. 15-16). Desta maneira, a proteção do patrimônio cultural se
revela como instrumento robusto da sobrevivência da própria sociedade.
Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo mac-
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quando está transfigurado em um objeto classificado como elemento integrante
do meio ambiente humano. Assim, é possível citar os prédios, as construções,
os monumentos arquitetônicos, as estações, os museus e os parques, que albergam em si a qualidade de ponto turístico, artístico, paisagístico, arquitetônico ou
histórico. Os exemplos citados alhures, em razão de todos os predicados que ostentam, são denominados de meio ambiente cultural concreto. Acerca do tema
em comento, é possível citar o robusto entendimento jurisprudencial firmado
pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, ao apreciar o Recurso Especial N° 115.599/RS:
Ementa: Meio Ambiente. Patrimônio cultural. Destruição de dunas
em sítios arqueológicos. Responsabilidade civil. Indenização. O autor
da destruição de dunas que encobriam sítios arqueológicos deve
indenizar pelos prejuízos causados ao meio ambiente, especificamente
ao meio ambiente natural (dunas) e ao meio ambiente cultural
(jazidas arqueológicas com cerâmica indígena da Fase Vieira). Recurso
conhecido em parte e provido. (Superior Tribunal de Justiça – Quarta
Turma/ REsp 115.599/RS/ Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar/
Julgado em 27.06.2002/ Publicado no Diário da Justiça em 02.09.2002,
p. 192).

rossistema, é perceptível que se trata de patrimônio incorpóreo, abstrato, fluído,
constituído por bens culturais materiais e imateriais portadores de referência à

Diz-se, de outro modo, o meio ambiente cultural abstrato, chamado, ainda, de

memória, à ação e à identidade dos distintos grupos formadores da sociedade

imaterial, quando este não se apresenta materializado no meio ambiente hu-

brasileira. Meirelles (2012, p. 634), em suas lições, anota que “o conceito de pat-

mano, sendo, deste modo, considerado como a cultura de um povo ou mesmo

rimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens moveis e imóveis,

de uma determinada comunidade. Da mesma maneira, são alcançados por tal

existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação

acepção a língua e suas variações regionais, os costumes, os modos e como as

a fatos memoráveis da História pátria” ou ainda em razão do proeminente val-

pessoas relacionam-se, as produções acadêmicas, literárias e científicas, as man-

or artístico, arqueológico, bibliográfico, etnográfico e ambiental. Quadra anotar

ifestações decorrentes de cada identidade nacional e/ou regional. Neste sentido,

que os bens compreendidos pelo patrimônio cultural compreendem tanto as re-

é possível colacionar o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da

alizações antrópicas como obras da Natureza; preciosidades do passado e obras

Segunda Região, quando, ao apreciar a Apelação Cível N° 2005251015239518, fir-

contemporâneas.

mou entendimento que “expressões tradicionais e termos de uso corrente, trivial
e disseminado, reproduzidos em dicionários, integram o patrimônio cultural de

Nesta esteira, é possível subclassificar o meio ambiente cultural em duas espécies

um povo” (Brasil, 2018f). Esses aspectos constituem, sem distinção, abstratamente

distintas, quais sejam: uma concreta e outra abstrata. Neste passo, o meio am-

o meio ambiente cultural. Consoante Brollo (2006, p. 33) anota, “o patrimônio cul-

biente cultural concreto, também denominado material, se revela materializado

tural imaterial transmite-se de geração a geração e é constantemente recriado

2812

2813

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente”, decorrendo, com de-

tendimento o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2018) que “o tombamento é ato

staque, da interação com a natureza e dos acontecimentos históricos que per-

administrativo que visa à preservação do patrimônio histórico, artístico ou cultural

meiam a população.

das cidades, de modo a impedir a destruição ou descaracterização de bem a que
for atribuído valor histórico ou arquitetônico”. Fiorillo (2012, p. 428-429) anuncia,

O Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o registro de bens cul-

com bastante propriedade, que “dizemos tombamento ambiental, porquanto este

turais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o

instituto tem a finalidade de tutelar um bem de natureza difusa, que é o bem

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, consiste em

cultural”. Desta sorte, cuida reconhecer que a utilização do tombamento como

instrumento efetivo para a preservação dos bens imateriais que integram o meio

mecanismo de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro permite

ambiente cultural. Como bem aponta Brollo (2006, p. 33), o aludido decreto não

o acesso de todos à cultura, substancializando verdadeiro instrumento de tutela

instituiu apenas o registro de bens culturais de natureza imaterial que integram o

do meio ambiente.

patrimônio cultural brasileiro, mas também estruturou uma política de inventariança, referenciamento e valorização desse patrimônio.

Com realce, o instituto em comento se revela, em sede de direito administrativo,
como um dos instrumentos criados pelo legislador para combater a deterioração

Ejeta-se, segundo o entendimento firmado por Fiorillo (2012, p. 80), que os bens,

do patrimônio cultural de um povo, apresentando, em razão disso, maciça rele-

que constituem o denominado patrimônio cultural, consistem na materialização

vância no cenário atual, notadamente em decorrência dos bens tombados encer-

da história de um povo, de todo o caminho de sua formação e reafirmação de

rarem períodos da história nacional ou, mesmo, refletir os aspectos característi-

seus valores culturais, os quais têm o condão de substancializar a identidade e a

cos e identificadores de uma comunidade. À luz de tais ponderações, é observável

cidadania dos indivíduos insertos em uma determinada comunidade. Necessário

que a intervenção do Ente Estatal tem o escopo de proteger o patrimônio cultural,

faz-se salientar que o meio ambiente cultural, conquanto seja artificial, difere-se

busca preservar a memória nacional. Ao lado disso, o tombamento permite que

do meio ambiente humano em razão do aspecto cultural que o caracteriza, sendo

o aspecto histórico seja salvaguardado, eis que constitui parte da própria cultura

dotado de valor especial, notadamente em decorrência de produzir um sentimen-

do povo e representa a fonte sociológica de identificação de vários fenômenos

to de identidade no grupo em que encontra inserido, bem como é propiciada a

sociais, políticos e econômicos existentes na atualidade. “A escolha do bem de pat-

constante evolução fomentada pela atenção à diversidade e à criatividade huma-

rimônio cultural que será tombado com precedência aos demais se relaciona com

na.

o juízo de conveniência e oportunidade, e não é passível de análise judicial”, como

2 O TOMBAMENTO CULTURAL ALÇADO AO STATUS
DE MECANISMO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE
CULTURAL DO POVO BRASILEIRO
Cuida salientar que o tombamento apresenta-se, em sede de meio ambiente cultural, como um dos instrumentos utilizáveis, pelo Poder Público, com o escopo de
se tutelar e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Neste sentido, já firmou en-
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já decidiu oportunamente a Desembargadora Denise Oliveira Cezar, ao julgar a
Apelação Cível Nº 70033392853 (Rio Grande do Sul, 2018).
Desta feita, o proprietário não pode, em nome de interesses particulares, usar
ou fruir de maneira livre seus bens, se estes se traduzem em interesse público
por atrelados a fatores de ordem histórica, artística, cultural, científica, turística
e paisagística. “São esses bens que, embora permanecendo na propriedade do
particular, passam a ser protegidos pelo Poder Público, que, para esse fim, impõe
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algumas restrições quanto a seu uso pelo proprietário” (Carvalho Filho, 2011, p.
734). Os exemplos de bens a serem tombados são extremamente variados, sendo
os mais comuns os imóveis que retratam a arquitetura de épocas passadas na
história pátria, dos quais podem os estudiosos e pesquisadores extrair diversos
meios de conhecimento do passado e desenvolver outros estudos com vistas a
proliferar a cultura do país. Além disso, é possível evidenciar que é corriqueiro o
tombamento de bairros ou até cidades, quando retratam aspectos culturais do
passado. Com o escopo de ilustrar o expendido, mister faz-se colacionar os arestos jurisprudenciais que acenam:
Ementa: Direito Constitucional - Direito Administrativo - Apelação
- Preliminar de não conhecimento - Inovação Recursal - Ausência
de Documentos Indispensáveis para propositura da Ação - Não
Configuração - Pedido de Assistência Judiciária - Indeferimento - Ação
Civil Pública - Dano ao Patrimônio Histórico e Cultural - Edificação
em imóvel localizado no Conjunto Arquitetônico de Ouro Preto Tombamento - Aprovação do IPHAN - Inexistência. (...) - O Município de
Ouro Preto foi erigido a Monumento Nacional pelo decreto nº. 22.928,
de 12/06/33, e inscrito pela UNESCO na lista do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural em 21/09/80, e a cidade teve todo o seu Conjunto
Arquitetônico tombado. Trata-se de fato notório, conhecido pela
apelante e por qualquer pessoa, de forma que não se pode afirmar
que o processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico do referido
Município seja um documento indispensável para a propositura da
presente ação civil pública. - O imóvel que faz parte do Conjunto
Arquitetônico de Ouro Preto, e integra o Patrimônio Mundial, Cultural e
Natural da cidade, deve ser conservado por seu proprietário, e qualquer
obra de reparo de tal bem deve ser precedida de autorização do IPHAN,
sob pena de demolição. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais –
Quarta Câmara Cível/ Apelação Cível 1.0461.03.010271-3/001/ Relator:
Desembargador Moreira Diniz/ Julgado em 12.06.2008/ Publicado em
26.06.2008).
Ementa: Ação popular. Instalação de quiosques no entorno de praças
municipais. Tombamento preservado. Inocorrência de ofensa ao
patrimônio ambiental cultural. O fato de as praças municipais serem
2816
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tombadas, como partes do Patrimônio Histórico e Cultural do Município
de Paraisópolis, não podendo, consequentemente, serem ocupadas
ou restringidas em sua área, para outras finalidades (Lei Municipal n.
1.218/89) não impede a instalação, ao arredor delas, de quiosques de
alimentação, porquanto o tombamento se limitou às praças, e não ao
entorno delas. Assim, não há ofensa ao patrimônio ambiental cultural.
A instalação dos referidos quiosques não configura abalo de ordem
ambiental, visto que não houve lesão aos recursos ambientais, com
consequente degradação - alteração adversa - do equilíbrio ecológico
do local. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Quinta
Câmara Cível/ Apelação Cível/Reexame Necessário N° 1.0473.03.0006174/001/ Relatora: Desembargadora Maria Elza/ Julgado em 03.03.2005/
Publicado em 01.04.2005).
É verificável que a proteção dos bens de interesse cultural encontra respaldo na
Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe ao Estado o dever de
garantir a todos o exercício de direitos culturais e o acesso às fontes da cultura
nacional. Doutro modo, nela se define o patrimônio cultural brasileiro, “composto de bens materiais e imateriais necessários à exata compreensão dos vários
aspectos ligados os grupos formadores da sociedade brasileira” (Carvalho Filho,
2011, p. 735). O Constituinte, ao insculpir, a redação do §1° do artigo 216 da Carta
de Outubro estabeleceu 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. Independentemente do tombamento, “o patrimônio
cultural e histórico merece proteção, e, neste caso, ainda que precária - até definitiva solução da questão em exame - essa proteção, se não for dada, inviabilizará qualquer ação futura, pois a demolição é irreversível”, consoante se manifestou o Desembargador Wander Marotta, ao apreciar o Agravo de Instrumento
N° 1.0183.06.120771-2/001 (Minas Gerais, 2018).
Resta patentemente demonstrado que o tombamento é uma das múltiplas formas utilizadas na proteção do patrimônio cultural brasileiro. “Tombamento é a
declaração do Poder Público do valor histórico, artísticos, paisagístico, turístico,
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cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio” (Meirelles, 2012, p. 635). Nesta
trilha, é possível evidenciar que o tombamento é um dos institutos que tem por
objeto a tutela do patrimônio histórico e artístico nacional, que implica na restrição
parcial do imóvel, conforme se verifica pela legislação que o disciplina, objetivando, por meio de tais medidas, estabelecer elementos eficazes que assegurem a
preservação da identidade cultural de um povo. Ao lado disso, com o escopo de
explicitar a proeminente natureza do instituto em comento, é possível transcrever
os arestos que se coadunam com as ponderações estruturadas até o momento:
Ementa: Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança.
Imóvel. Valor histórico e cultural. Declaração. Município. Tombamento.
Ordem de demolição. Inviabilidade. São deveres do Poder público, nos
termos dos arts. 23, III e IV; 30, I e IX e 216, §1º, da Constituição Federal,
promover e proteger o patrimônio cultural, artístico e histórico, por meio
de tombamento e de outras formas de acautelamento e preservação,
bem como impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
bens de valor histórico, artístico e cultural. Demonstrada, no curso do
mandado de segurança, a conclusão do procedimento administrativo de
tombamento do imóvel, com declaração do seu valor histórico e cultural
pelo Município, inviável a concessão de ordem para sua demolição.
Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso. (Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais – Quarta Câmara Cível/ Apelação
Cível 1.0702.02.010330-6/001/ Relator: Desembargador Almeida Melo/
Julgado em 15.04.2004/ Publicado em 18.05.2004).
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Estado de Minas Gerais – Quarta Câmara Cível/ Embargos Infringentes
1.0000.00.230571-2/001/ Relator: Desembargador Hyparco Immesi/
Julgado em 09.10.2003/ Publicado em 03.02.2004)
O diploma infraconstitucional, que versa acerca do tombamento, é o Decreto-Lei
N° 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, trazendo à baila as disposições elementares e a fisionomia
jurídica do instituto do tombamento, inclusive no que toca aos registros dos bens
tombados. Sobreleva anotar que o diploma ora aludido traça tão somente as disposições gerais aplicáveis ao fato jurídico–administrativo do tombamento. Entrementes, este se consumará por meio de atos administrativos específicos, destinados a propriedades determinadas, atento às particularidades e peculiaridades do
bem a ser tombado.

3 ANOTAÇÕES À NATUREZA JURÍDICA DO
TOMBAMENTO CULTURAL
Acalorados são os debates que discutem a natureza jurídica do instituto do tombamento, entretanto, a doutrina mais abaliza sustenta que se trata de instrumento especial de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada, dotado
de fisionomia própria e impassível de confusão com as demais espécies de intervenção. Afora isso, apresenta natureza concreta e específica, motivo pelo qual,
diversamente das limitações administrativas, se apresenta como uma restrição
ao uso da propriedade. Neste alamiré, é forçoso frisar que a natureza jurídica do

Ementa: Tombamento - Patrimônio Histórico e Cultural - Imóvel
reputado de valor histórico pelo município onde se localiza Competência Constitucional dele para aferi-lo e tombá-lo. Nada impede
que o Município, mediante tombamento, preserve imóvel nele situado
e que considere de valor histórico-cultural, “”ex vi”” do art. 23, inciso
III, da Lei Fundamental da República, que a ele - Município, atribui a
competência para fazê-lo. Ademais, a cada comunidade, com seus
hábitos e culturas próprios, cabe aferir, atendidas as peculiaridades
locais, acerca do valor histórico-cultural de seu patrimônio, com o
escopo, inclusive, de também preservá-lo. (Tribunal de Justiça do
2818

tombamento é a de se qualificar como meio de intervenção do Estado, consistente
na restrição ao uso de propriedades determinadas.
No que se refere à natureza do ato, em que pesem às ponderações que orbitam acerca de ser ele vinculado ou discricionário, cuida fazer uma clara distinção
quanto à natureza do ato e quanto aos motivos do ato. Sob o aspecto de que o
tombamento deve apresentar como pressuposto a defesa do patrimônio cultural, o ato revela-se como sendo vinculado, porquanto o autor do ato não pode
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praticá-lo ostentando motivo distinto. Desta sorte, o ato está vinculado à razão

Da mesma forma, é cabível, ainda, a observação de que o tombamento constitui

nele constante. Entrementes, no que concerne à valoração da qualificação do bem

um ato administrativo, sendo imperioso, por via de consequência, que apresente

como de natureza histórica, artística, cultural, paisagística, etc. e da necessidade

todos os elementos necessários para materializar a moldura de legalidade, em

de sua proteção, o ato é discricionário, eis que essa avaliação é privativa da Admin-

especial os princípios constitucionalmente consagrados no artigo 37, caput, da

istração. Consoante entendimento firmado pela Desembargadora Denise Oliveira

Constituição Federal que, de maneira robusta, estabelece a tábua principiológica

Cezar, ao apreciar a Apelação Cível Nº 70033392853, “a escolha do bem de pat-

elementar que orienta e conforma a atuação da Administração Pública. O tomba-

rimônio cultural que será tombado com precedência aos demais se relaciona com

mento, enquanto instituto do direito administrativo, não acarreta a produção de

o juízo de conveniência e oportunidade, e não é passível de análise judicial” (Rio

todo um procedimento; ao contrário, é efetivamente um ato só, um ato admin-

Grande do Sul, 2018). Assente é o entendimento jurisprudencial que sedimenta as

istrativo único. O que ocorre é que aludido ato resulta necessariamente de pro-

ponderações vertidas até o momento:

cedimento administrativo e corresponde ao desfecho de toda a sua tramitação.

Ementa: Mandado de Segurança - Tombamento de bem imóvel
- Ilegitimidade ativa - Constituição há menos de um ano - Artigo
5º, LXX, alínea ‘b’ da Constituição Federal - Poder discricionário da
Administração para decretar o tombamento - Processo extinto - Art.
267, VI do CPC. (...). O tombamento de prédio considerado de interesse
histórico, artístico ou cultural, é ato discricionário do Administrador,
sendo descabida a intervenção do Poder Judiciário no processo de
tombamento, quando não demonstrada a ilegalidade do mesmo. Apelo
improvido. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Segunda
Câmara Cível/ Apelação Cível 1.0145.03.094392-5/003/ Relator:
Desembargador Jarbas Ladeira/ Julgado em 14.12.2004/ Publicado em
30.12.2004).
Ementa: Agravo. Liminar em mandado de segurança. Tombamento de
bem imóvel. O poder discricionário da autoridade administrativa vale,
na medida em que o ordenamento jurídico concede ao administrador
a prerrogativa de agir movido pelos critérios de oportunidade e
conveniência, sopesados com parcimônia para que o fim último seja
alcançado. Descabimento da intervenção do Judiciário no processo
de tombamento, indemonstrada, “”prima facia””, irregularidade no
mesmo. Agravo provido, para cassar a liminar. (Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais – Segunda Câmara Cível/ Agravo de Instrumento
1.0145.03.094392-5/001/ Relator: Desembargador Jarbas Ladeira/
Julgado em 03.02.2004/ Publicado em 20.02.2004).
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Assim, o ato não pode ser perpetrado em uma única ação, ao revés, reclama todo
um sucedâneo de formalidades prévias. No mais, cuida rememorar que é imprescindível a observância do conjunto de elementos afixados para que se atenda o
escopo contido no instituto em destaque.

4 O IMPACTO DO EMPREENDIMENTO HUGO AMORIM
RESIDENCIAL NA AMBIÊNCIA DA IGREJA DE NOSSO
SENHOR DOS PASSOS
À sombra dos argumentos expendidos, quadra salientar que a Igreja Nosso Senhor dos Passos, objeto das pesquisas estruturadas, foi tombada pelo Conselho
Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução Nº 04,
publicada em 30 de agosto de 1985, estando inscrita no Livro de Belas Artes e
no Livro Histórico, os quais constituem o Livro do Tombo do Patrimônio Cultural.
A edificação foi erigida no ano de 1882, quando “o capitão Francisco de Souza
Monteiro, pai do governador Jerônimo Monteiro e do primeiro bispo nascido no
Espírito Santo, D. Fernando de Souza Monteiro, tomou a iniciativa de erguer uma
Igreja” (Espírito Santo, 2018). Cuida salientar que a edificação religiosa recebeu a
denominação de “Senhor dos Passos”, nome que permanece até os dias de hoje.
Com efeito, quadra, ainda, colocar em destaque que o imóvel em destaque é o
único exemplar da arquitetura religiosa do século XIX ainda erguido em Cachoeiro
de Itapemirim, apresentando antigas imagens da Capela de São João, demolida
2821
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em 1884, conforme dados extraídos do Relatório Técnico CHI Nº 001/2012, confec-

(2018). Trata-se, oportunamente, de edificação que materializa verdadeiro ícone

cionado pela Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (2018).

da identidade local, apresenta-se como edificação que desdobra aspecto cultural
preponderante, notadamente em decorrência de alcançar bem imaterial.

A arquitetura religiosa, durante o período colonial do Brasil, representou importante elemento edificado caracterizador da paisagem, sobressaindo-se em escala

No mais, é necessário salientar que o tombamento do patrimônio cultural, em

e forma em relação às tímidas vilas que se formavam em seu entorno. A influência

razão da proeminência assumida, acarreta uma série de limitações ao direito de

do urbanismo português era preponderante para as elevações dos templos reli-

propriedade. Ao lado disso, o Decreto-Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937, que

giosos, encontrando como argumento justificador não apenas a possibilidade def-

organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, é contundente ao

esa contra invasores e pela observação privilegiada, mas também por materializar

dispor que sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico

a importância da Igreja na vida social colonial, fortalecendo, desta maneira, a in-

Nacional, não poderá, na vizinhança do bem tombado, fazer construção, que lhe

fluência da religião, enquanto elemento integrante da vida colonial. Ao ambientar

impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena

o patrimônio cultural em comento, construído ao final do século XIX, no período

de se destruir a edificação ou retirar o objeto, sendo, em tal situação, multa no im-

imperial, é possível destacar o traço caracterizador do urbanismo português prat-

porte de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto. Como bem afiança Paulo

icado no Brasil colônia. “Durante muito tempo a Igreja constituiu a única opção de

Affonso Leme Machado (2013, p. 1.141), “procurou-se proteger a visibilidade da

prática do culto católico em Terras do Itabira. Nela foi oficiado o Bispo D. Pedro

coisa tombada, seja monumento histórico, artístico ou natural. O monumento en-

Maria de Lacerda, em 02 de março de 1886”, conforme informações apresentadas

sina pela presença, e deve poder transmitir uma fruição estética mesmo ao longe”.

pela Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo (2018).
Com efeito, denota-se que não só o impedimento total da visibilidade está proibiÉ de se reconhecer que o edifício encerra o que mais marcante existe na arquitetu-

do, como também qualquer mecanismo ou estrutura que acarrete impedimento

ra e arte religiosas locais, configurando verdadeiro ícone que resgata e preserva a

parcial ou dificuldade de se enxergar o bem cultural protegido. Neste cenário, o

memória local, sobretudo da comunidade que floresceu no entorno da edificação.

Empreendimento Hugo Amorim Residencial, localiza-se no entorno imediato da

A igreja localiza-se ao final de uma ladeira com sua fachada frontal volvida para

Igreja de Nosso Senhor dos Passos, consistindo, segundo o projeto encaminhado

o Largo Senhor do Passos, espaço residual do traçado viário e que, de alguma

à Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo, em cento e cinquenta

maneira, resiste minimamente às pressões exercidas pelo adensamento e mod-

unidades habitacionais distribuídas em duas torres, cada qual com quinze pavi-

ernização que incorrem nos ambientes urbanos. Em que pese o Largo Senhor dos

mentos, totalizando cerca de cinquenta e dois metros de altura. Trata-se de em-

Passos não assumir, em razão das alterações sofridas ao longo do transcurso do

preendimento que produz consequências lesivas à ambiência tradicional do bem

tempo, tal como pela suplantação da referência do conjunto do entorno, de modo

tombado, afetando aspectos característicos singulares de sua moldura cultural e

efetivo, a importância, enquanto espaço que nutre a identidade da população lo-

histórica.

cal, tal como ambiente o observador com os aspectos característicos refletidos
na construção, o templo religioso goza de destaque em razão dos característicos

É cediço, ainda, que as cidades contemporâneas, diariamente, são convertidas

simbólicos que ostenta, consoante informações ejetadas do Relatório Técnico CHI

em estruturas, ressalvadas as peculiaridades, semelhanças, em razão de um

Nº 001/2012, confeccionado pela Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo

capitalismo avançado em que o controle do território está sustentado em uma
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lógica essencialmente mercadológica. Não é possível perder de vista, ainda, que
as paisagens monótonas das cidades, notadamente nos grandes centros, esvaziam o sentido do lugar na medida em que perdem as referências atreladas a
valores simbólico-culturais. Ora, os lugares de memória desaparecem, isto é, os
sinais e marcos inscritos na duração, os ancoradouros históricos, que estruturam a identidade social coletiva. A modernidade, em razão da fluidez das relações
interpessoais, suplanta a idade cultural, aspecto tão arraigado nas vilas e bairros
tradicionais. Neste aspecto, a Igreja de Nosso Senhor dos Passos personifica um
bastião histórico na paisagem, correndo o risco de ser devorado em meio à lógica
contemporânea de mercado, notadamente pelo expansionismo imobiliário.
Com supedâneo na Carta de Washington de 1987, a preservação de patrimônio
cultural material só se justifica quando há preservação da ambiência mínima para
que o espaço possa ser compreendido, valorando, desta maneira, o contexto
histórico-cultural, externado pelo tecido urbano e edificado. Desta feita, os valores
a preservar, em sede de meio ambiente cultural, estão cingidos ao caráter histórico d acidade e o conjunto de elementos materiais e espirituais que determinam
os contornos imagéticos, em especial: o traçado urbano caracterizado pela malha
fundiária e pela rede viária, tal como as relações entre edifícios, espaços verdes e
espaços livres. Nesta toada, a inserção de novas estruturas na área de entorno da
Igreja de Nosso Senhor dos Passos, a exemplo das apresentadas pelo Empreendimento Hugo Amorim Residencial, devem estar em consonância com a ambiência
do patrimônio tombado, traduzida pela rede viária e pela escala do conjunto edificado.

Figura 01: Simulação do Empreendimento Hugo Amorim Residencial com as duas torres, cada qual
com quinze andares, conforme projeto encaminhado.
Fonte: Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, 2012.

“O não respeito às especificidades do patrimônio em questão certamente anulará
a compreensão e o significado do bem para a sociedade”, como bem aponta o
Relatório Técnico CHI Nº 001/2012, confeccionado pela Secretaria de Estado da
Cultura do Espírito Santo (2018). De forma demasiada, o Empreendimento Hugo
Amorim Residencial afasta-se de qualquer relação harmônica com o Patrimônio
Cultural Material, eis que estabelece uma nova hierarquia na paisagem que tem o
condão de desnaturar a ambiência da Igreja de Nosso Senhor dos Passos, de maneira que a edificação tombada perde sua referência no traçado urbano. Ao lado
disso, é fato que as edificações criarão maciça dificuldade de se enxergar o bem
protegido, desencadeando um sucedâneo de modificações que atentam contra
a ambiência tradicional que floresceu junto ao bem protegido. De igual modo,
não é possível esquecer que o Plano Diretor Urbano do Município de Cachoeiro
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de Itapemirim, em seu artigo 25, que o gabarito máximo permitido no é de oito

quências danosas ao bem protegido, notadamente no que se refere ao traçado

pavimentos-tipo, mais três de embasamento, observadas as distinções de cada

urbano que o emoldura em um contexto histórico e cultural. Ora, não se trata de

bairro. Ao lado disso, o §1º do mencionado dispositivo anota que fica facultado o

desestruturação dos avanços decorrentes do expansionismo imobiliário, mas sim

acréscimo de gabarito para até dez pavimentos-tipo, mais três ou quatro de em-

conformar as edificações às nuances e aos aspectos caracterizadores reclama-

basamento, desde que mantidas duas unidades residenciais por pavimento.

dos para a preservação da estrutura fundamental do meio ambiente cultural, em
especial a sutileza ostentada pela Igreja de Nosso Senhor dos Passos e a relação
mantida com a população local. É plenamente perceptível na situação exposta o
embate existente entre os projetos imobiliários e a necessidade de preservação
da identidade local.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em harmonia com todo o escólio apresentado, prima colocar em destaque que a
construção do meio ambiente cultural sofreu maciça contribuição com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Cuida salientar
que o meio ambiente cultural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que possuem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico,
espeleológico, fossilífero, turístico, científico, refletindo as características de uma
determinada sociedade. Quadra anotar que a cultura identifica as sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada pela natureza,
como localização geográfica e clima. Com efeito, o meio ambiente cultural decorre
Figura 02: Vista lateral da simulação do Empreendimento Hugo Amorim Residencial e a

de uma intensa interação entre homem e natureza, porquanto aquele constrói o

modificação na ambiência tradicional da Igreja Nosso Senhor dos Passos.

seu meio, e toda sua atividade e percepção são conformadas pela sua cultural.

Fonte: Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, 2012.

Em razão de tais aspectos, causa estranheza, notadamente em decorrência da
suplantação da ambiência caracterizadora do meio ambiente cultural local, a
aprovação de empreendimento que não ao critério elencado no Plano Diretor Urbano, já que apresenta estrutura de quinze pavimentos quando, conforme mencionado alhures, o máximo permitido seria quatorze pavimentos com a condição
de duas unidades por pavimento. Vivenciam-se, contemporaneamente, corriqueiros embates entre os empreendimentos imobiliários e as ambiências tradicionais,
porquanto, em inúmeros exemplos, a implementação dos projetos produz conse2826

O Empreendimento Hugo Amorim Residencial interfere significativamente na
ambiência da Igreja de Nosso Senhor dos Passos, afigurando-se como robusta
ameaça à percepção deste patrimônio. Ao lado disso, em que pese o expansionismo imobiliário mercadológico propiciado pelo empreendimento em comento,
imperioso se revela a delimitação da área do entorno que influencia diretamente
no aspecto histórico-cultural do Patrimônio Cultural tombado e, juntamente com
essa delimitação, a elaboração de diretrizes da ocupação dessa área, as quais reclamam ampla divulgação, com o escopo de assegurar a participação da sociedade,
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eis que aquele consagra e preserva a identidade cultural da população. Desta
feita, não se trata de desestruturação dos avanços decorrentes do expansionismo
imobiliário, mas sim conformar as edificações às nuances e aos aspectos caracterizadores reclamados para a preservação da estrutura fundamental do meio am-
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RESUMO
A pesquisa propôs analisar, com base no pensamento brandiano em confronto
as práticas preservacionistas atuais desenvolvidas no Brasil, o edifício sede do
Hospital de Clínicas Dr. Augusto Leite, mais conhecido como Hospital de Cirurgia, e
as intervenções posteriores que ocasionaram numa descaracterização da concepção
original do edifício principal, provocando deste modo um descompasso no tecido
figurativo da edificação. Construído em 1926 e disposto em um dos principais
logradouros da capital sergipana, a Av. Desembargador Maynard, a nova edificação
tinha como propósito a busca por melhores condições na assistência hospitalar
no estado de Sergipe que até o momento se encontravam caóticas e insalubres na
recém-criada capital. Tal investigação, pretende compreender e discutir como as
modificações realizadas no edifício preexistente desde a década de 70, por questões
funcionais de uso, acarretaram gravíssimos danos ao patrimônio edificado, uma
vez que o silêncio teórico das intervenções contribuiu e contribui ainda hoje para
o desvirtuamento da tipologia remanescente, onde as ações de gosto pessoal
produzidas sem nenhuma preocupação cultural na preservação do patrimônio
histórico arquitetônico, ocasionam muitas vezes inserções inusitadas, transformando
a lógica gestáltica do valor de figura e fundo do edifício sede com os demais anexos.
Palavras-chave: Pensamento Brandiano; Hospital de Cirurgia; Intervenções; Tecido
figurativo.
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INTRODUÇÃO
Os edifícios históricos conservam a incumbência de serem os portadores de
referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade, sejam elas na forma de expressão, no saber fazer, nas edificações,
conjuntos urbanos, paisagísticos e demais espaços destinados às manifestações
culturais de valores históricos.
Entendemos que intervir nestes espaços acabam sendo uma situação sempre delicada, uma vez que a alteração na percepção original do bem pode acarretar consigo a perda da identidade e do valor afetivo da comunidade local para com a preexistência. Uma intervenção responsável pressupõe assegurar a valorização do
existente e nunca a espetacularização do novo. Seja uma adição ou complemento,
o novo deve sempre buscar dialogar com o edifício antigo e com o ambiente em
que está inserido, uma vez que o entorno também contribui para a percepção do
monumento histórico.
Choay (2006) defende que o patrimônio deve ser encarado com respeito e fidelidade para com aqueles que o produziram e conservaram, mas também assumir
com inovação as projeções futuras pelos diferentes atores locais, uma vez que “o
passado também pertence ao presente e não pode dele ser separado” (Távora,
2006, p.34).
Sendo a imagem um elemento caracterizador na percepção de um objeto, qualquer
mudança física nele altera toda a lógica para o qual o instrumento foi predestinado, uma vez que, construir no construído consiste em oferecer uma nova forma
em algo que já possui forma e isso demanda bastante cautela.
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busca o acréscimo do edifício em detrimento do uso, existe a modificação dessa
imagem histórica transformando a qualidade artística do monumento antigo, isso
passa muito longe do que conhecemos como conceito de restauro.
Entendemos que o uso é fundamental para a preservação dos edifícios históricos, porém as ampliações e anexos, que sejam necessárias às condicionantes do
uso, não devem se tornar acréscimos espúrios provenientes do uso predatório
com a preexistência. No prelúdio das teorias da restauração, Viollet le Duc (2006)
afirmava que a melhor maneira de se conservar um edifício era dar a ele um uso
adequado. Já Gustavo Giovannoni em seu discurso sobre os monumentos mortos
e monumentos vivos enfatiza que o primeiro não deve ter nenhuma destinação de
uso, uma vez que pelo estado conservativo em que se encontram, resistem apenas como “relíquias e lembranças”; já os monumentos vivos, são capazes de possuir um uso próximo ou semelhante àquele ao qual foi predestinado (KULL, 2006).
Em documentos mais recentes como a Teoria da restauração de 1963, Cesare
Brandi (2004) afirma que as questões relacionadas ao uso devem ser sempre secundárias no momento das ações de intervenção. O monumento nunca deve se
adaptar ao uso, e sim o uso ao monumento. Em 1964, a Carta de Veneza admite
que o uso proposto para uma atividade essencial à comunidade local, favorece a
conservação dos monumentos históricos desde que não altere sua tipologia nem
seu tecido figurativo.
Deste modo as reflexões oferecidas pelas teorias da conservação e do restauro
nos indicam atuar na arquitetura preexistente de forma conveniente e consciente,
evitando sempre a distorção, sem prejudicar a percepção do documento histórico,
sua memória, e as marcas do passado que de maneira atual contam um pouco do
cotidiano vivido pelo monumento (KULL, 2006).

Para a teoria brandiana, as obras de arte, do qual podemos incluir os edifícios
arquitetônicos de valor histórico e cultural, são definidas pela sua matéria ou
consistência física onde a imagem que é transmitida é a responsável por caracterizá-las (ANDRADE JUNIOR, 2009). Se num momento da intervenção, o qual se
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O USO E O TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES NA
CONCEPÇÃO TEORICA.

teoria, não havendo qualquer alusão em referência ao uso que os edifícios poderi-

“As intervenções feitas em edifícios já existentes foram, ao longo do tempo, vol-

A discursão sobre conservação e intervenções alcançaram grandes proporções

tadas, em geral, para sua adaptação às necessidades da época e ditadas por ex-

no final do século XIX, espalhando por vários países da Europa. O italiano Camilo

igências práticas e de uso” (KULL 2006, p.18). Se por um lado essas ampliações

Boito assumiu uma posição intermediária entre Viollet-le-Duc e Ruskin. Em sua

possibilitaram seu uso garantindo assim sua preservação, de outra parte, muitas

obra “Os Restauradores” o autor defendeu a diferenciação de material e de estilo

delas comprometeram a imagem e a ambiência dos edifícios preexistentes.

entre o novo e o antigo, quando necessários fossem os complementos das partes

am receber nem a forma que as inserções poderiam dialogar com o preexistente,
uma vez que tinha uma linha ante intervencionista.

faltantes do objeto restaurado. Defendia também mínima intervenção, o respeito
A discursão entre o novo e antigo estão presentes desde as primeiras teorias da

pelas fases em que o monumento passou e se colocava contra as reconstruções

restauração. É a partir do final do sec. XVIII que o campo da preservação vai as-

que tinham a função de enganar o observador em relação ao seu tempo, visto que

sumindo de forma gradual uma maior autonomia no processo de intervenção e

nada mais eram do que construções contemporâneas não correspondentes ao

se firma a partir do século XX, como uma área disciplinar independente. Veremos

seu tempo, chamadas de falso histórico. Entretanto a questão funcional dos bens,

que muitos teóricos veem o uso como uma ação essencial para a manutenção dos

Boito não menciona de forma exclusiva.

monumentos, mas que não devem ser predatórios à preexistência.
O austríaco Alois Riegl apresentou valiosa contribuição na virada do século, atraNoções como a busca por um estado de inteireza idealizado da obra; a ideia de re-

vés dos seus estudos sobre os valores de compreensão dos monumentos, entre

versibilidade e distinguibilidade; o respeito pela matéria original, a importância da

eles o valor de uso, onde os monumentos deveriam atender as necessidades dos

documentação e de uma metodologia científica; o uso como meio de preservar os

homens. O autor reconhece que a falta de utilidade de um edifício compromete a

edifícios e não como a finalidade da intervenção; a noção de ruptura entre passa-

integridade dele.

do e presente, serviram como articulação para a composição das várias vertentes
teóricas da restauração.
Viollet-le-Duc aspirava pela busca de um estado completo da obra, que possivelmente nunca poderia ter existido. Buscando assim a unidade de estilo, mesmo que
fosse necessário sacrificar o monumento através de substituições que achasse
pertinente. Para ele não se pode esquecer o lado prático dos edifícios no momento da restauração, visto que uma destinação de uso é essencial para a sobrevivência do monumento. O autor ainda justifica que adaptações são necessárias
para alcançar o conforto moderno, elemento indispensável para a conservação de
qualquer monumento (VIOLLET-LE-DUC, 2006, p. 66). Por outro lado, Ruskin ao se

Como bem sintetiza Choay (2001, p.169):
Para Riegl, esse valor de uso é igualmente inerente a todos os
monumentos históricos, quer tenham conservado seu papel memorial
original e suas funções antigas, quer tenham recebido novos usos,
mesmo museográficos”.
Já Giovanonni, em relação aos monumentos vivos, ou seja, àqueles mais recentes
é apropriado dar a eles uma função não muito diferente do original. Sob o ponto
de vista do tratamento urbano, várias ideias surgiram em consequência dos danos

deter ao valor pictórico dos monumentos, a questão funcional foi ignorada em sua
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causados pelos bombardeios da Segunda Guerra para o tratamento do tecido fig-

também contribui para a percepção e reconhecimento do bem como referência

urativo da cidade a partir de extensas áreas devastadas.

da identidade de um local.

O autor enfatiza que ao construir edifícios novos nos centros históricos, deve-

De acordo com a ideia de figura/fundo da Gestalt, que seria a disposição de or-

se respeitar a fisionomia própria do ambiente, buscando evitar nesses centros a

ganizar a percepção do objeto notado e do fundo sobre o qual ele aparece, onde

manifestação da arquitetura de estilos e massas diferentes, onde o “neutro” seria

a figura é sempre aquilo que voltamos a atenção e o fundo o contexto no qual a

sempre o mais indicado no complemento de edifícios e no tratamento dos conjun-

imagem ou objeto procurado está inserida, Nivaldo Vieira Andrade Junior enfatiza

tos urbanos danificados (KULL, 2006).

que:

Em 1963 surge Cesare Brandi com sua Teoria da Restauração. Para Brandi (2004) o
uso nunca deve justificar as ações restaurativas, ou seja, a necessidade de atribuir
um uso aos monumentos não pode ser o principal requisito a ser considerado
numa intervenção.
Na Carta de Veneza de 1964 em seu artigo 5º, sobre conservação dos bens históricos, sintetiza que a conservação de um monumento é sempre beneficiada com a
destinação de um uso útil a sociedade desde que não se altere o tecido figurativo
do edifício. Já no artigo 13º, que se refere aos acréscimos nos edifícios preexistentes, inclui que “só poderão ser tolerados na medida em que se respeitem todas
as partes interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio de sua
composição e suas relações com o meio ambiente” (CARTA DE VENEZA, 1964, p.3)
Uma vez que se faz necessário a criação de anexos ou ampliações em detrimento
da demanda utilitária dos edifícios antigos, deve se ter o cuidado no tratamento
desses perfis onde há junção entre o novo e o antigo, a fim de não interferir na
imagem obra de arte que se busca resguardar, pois para Brandi a imagem é a
responsável por caracterizar e reconhecer as obras de arte como obras de arte,
uma vez que a aparência material do objeto consiste na manifestação da imagem.

Qualquer alteração neste fundo altera consequentemente a percepção
da figura, podendo até mesmo, em casos extremos, subverter a relação
figura-fundo, convertendo um novo elemento em figura e o bem
patrimonial que deveria ter sua percepção preservada em parte do
fundo. (ANDRADE JUNIOR, 2009, p.7)
É nessa lógica que queremos discutir as intervenções realizadas no Hospital de
Cirurgia em Aracaju, onde os acréscimos que vem sendo realizados, em virtude
da demanda do uso, se tornam cada vez mais figuras e o edifício preexistente se
tornando fundo. Eis um grande exemplo do silêncio teórico das intervenções contemporâneas que Bethânia Brendle enfatiza, onde:
A “liberdade absoluta”[...] produz restauros e intervenções sem
preocupações com as razões culturais da preservação do patrimônio
arquitetônico, como se bastassem adições formalistas e reluzentes
que sequer reconstituem mentalmente o texto perdido e desvirtuam a
tipologia remanescente com inserções de gosto pessoal e fantasioso que
afrontam o monumento (BRENDLE, P.10, 2016).

O HOSPITAL DE CIRURGIA E A SILÊNCIO TEÓRICO DAS
INTERVENÇÕES

Como afirma em seu postulado que “restaura-se somente a matéria da obra de
arte” (BRANDI, 2004, p.31), o autor esclarece que a matéria deve ser restaurada vis-

No início do século XX, o cenário da saúde em Sergipe e em especial da recém-cri-

to que a preservação dela consiste como único objetivo de garantir a permanência

ada capital Aracaju não era de boa qualidade e nem agradavam a população. Con-

da imagem. Uma vez que a imagem está vinculada ao seu entorno, a ambiência

siderado por muitos como locais insalubres e de assistência hospitalar que não
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seguiam as recomendações médicas hospitalares contemporâneas para a época,
o Hospital Santa Isabel era o único de grande porte que dava apoio a todo o estado. Buscando melhores condições para a saúde sergipana, um grupo de médicos
liderados pelo então cirurgião Dr. Augusto Leite recorreram ao então governador
do estado de Sergipe, o Sr. Maurício Graccho Cardoso (1922-1926), que se deixou
influenciar pelos médicos e deu total apoio para a construção de um novo hospital
moderno e condizente com os avanços da medicina e que também se tornasse
uma ideia de Hospital-escola (SILVA, 2006). Assim surgiu a criação do Hospital
de Cirurgia, inicialmente designado para pacientes com infecções cirúrgicas que
posteriormente se tornou um enorme complexo hospitalar. Tornou-se local de
debates e discursões sobre melhorias na saúde do estado e do avanço no conhecimento técnico e científico posteriormente como a criação de curso de Auxiliar de
Enfermagem, Odontologia e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Sergipe.
Em solenidade realizada em 01 de novembro de 1923 foi lançada sua pedra fundamental e em 02 de maio de 1926 foi inaugurado o Hospital de Cirurgia, posteriormente chamado de Hospital de Clinicas Dr. Augusto Leite (Figura 1), construído
num terreno doado pelo então idealizador e obra financiada pelo governo do es-

Figura 1:Edificio Sede/ Fachada Principal do Hospital de Cirurgia no perfil da Av. Desembargador

tado de Sergipe.

Maynard.
Fonte: AntiguidadeColeçõeseArte.blogspot, 2011.

Situado no antigo areal da Rua Barão de Maruim (areal do Thebaidinha), a construção do hospital foi modificando a paisagem local contribuindo de forma incisiva para o crescimento urbano daquela região. Em seu discurso de inauguração
o Dr. Augusto Leite enfatizou a distribuição dos espaços do edifício:
O ambulatório está logo à entrada…; as enfermarias são pequenas
como preceitua a higiene hospitalar… O pavilhão destinado às
intervenções cirúrgicas está preso à parte central do edifício… São-lhes
vizinhos, o laboratório e o departamento de radiologia… Ficam-lhe a
poucos passos, as salas de curativos, a farmácia e o local reservado
aos pensionistas. Há ainda, varandas, para helioterapia e jardins,
para tratamento, regalo e recreio dos doentes… Fora do edifício,
2840
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à Maternidade Francino Melo , o Hospital Infantil, serviços especializados na área
de urologia, proctologia, serviço social de Assistência Maternal e Infantil, consultório pré-natal, consultório de higiene infantil, lactário, espaço para um museu
anátomo-patológico, serviço de assistência obstétrica domiciliar e de clínica médica. Sob sua coordenação todos esses serviços estavam encadeados proporciona-

Segundo Santana (2006) o edifício inaugurado contava com 3 pavilhões dispostos

ndo o desenvolvimento científico e o aperfeiçoamento técnico. (SILVA, 2006, p.21)

entre o prédio principal e dois laterais de altura mais baixa completando o conjunto arquitetônico numa área construída de 1800m² (Figura 2).

Figura 2: Fachada Principal do Hospital de Cirurgia no perfil da Av. Desembargador Maynard.
Perspectiva esquerda, cruzamento com a Rua Nossa Sra. de Lourdes (Supostamente na década de
1930).
Fonte: AntiguidadeColeçõeseArte.blogspot. Adaptado pelo autor, 2018.

Figura 3: Vista aérea do quarteirão do Hospital das Clínicas Doutor Augusto Leite (Hospital de
Cirurgia), na década de 1970. Destacando-se à esquerda o Hospital de Pronto Socorro, construído

De acordo do Silva (2006, p.35) em junho do mesmo ano de inauguração o hospital
“já contava com 70 leitos, ambulatórios, farmácia, sala de curativo, enfermarias,
apartamentos, laboratório, radiologia, centro cirúrgico e todo equipamento cirúrgico para as intervenções que houvesse necessárias”. Ainda segundo o autor com
custeio do governo e ajuda de segmentos privados outros serviços e instalações
foram acrescentadas a partir de 1930 na parte posterior do prédio principal dentro do quarteirão destinado ao hospital (Figura 3), entre eles:

na década de 70; em segundo plano à esquerda o Banco de Sangue; ao centro no fundo a
Maternidade Francino Melo; em terceiro plano à direita a Escola de Enfermagem; em segundo
plano o Hospital Infantil.
Fonte: Biblioteca.ibge.gov.br. Adaptado pelo autor, 2018.

Inicialmente o hospital foi administrado pelas Ir. Missionárias da Imaculada Conceição da Mão de Deus como também amparado pela Fundação de Beneficência
Hospital de Cirurgia, sendo este último o responsável pelo hospital até hoje. No
momento atual o Hospital de Cirurgia é considerado um dos maiores prestadores
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de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Sergipe e seu “prédio

Hoje o que encontramos no perfil da Av. Desembargador Maynard, um dos prin-

principal” é declarado de interesse cultural pela prefeitura de Aracaju.

cipais logradouros da capital sergipana, é um conjunto arquitetônico totalmente
desconfigurado (Figura 4).

Analisando o histórico do edifício podemos observar que quatro anos após o momento da sua inauguração foram acrescidos outros anexos dentro do quarteirão
que foi predestinado à unidade de saúde. Mesmo não possuindo a qualidade
artística do então pavilhão principal, as construções posteriores da década de 30
e 40 buscaram seguir o gabarito de altura do prédio primitivo, além de tentar com
a utilização do platibanda, frisos e fenestrações das janelas um diálogo respeitoso
com a preexistência, ainda que os novos edifícios não fossem colados ao prédio
principal.
É então a partir da década de 70 com as intervenções realizadas a fim de expandir
o uso do edifício com a criação da Ala de Pronto Socorro, no lado direito da edificação principal, que se tem início o processo de desconfiguração do tecido fig-

Figura 4: Fachada atual do Hospital de Cirurgia disposto na Av. Desembargador Maynard. A direita
do Edifício Sede/Principal está o anexo destinado ao Pronto Socorro, construído na década de 70 e

urativo do corpo principal do Hospital de Cirurgia, objeto principal da discursão

a esquerda do edifício principal está intervenção contemporânea em fase de obras que se estende

deste trabalho, como também de todos os outros anexos de menor qualidade

desde 2009.

arquitetônica.

Fonte: Acervo do autor, 2018.

Aos poucos, com a criação de vários anexos e possivelmente pelo desinteresse da
Fundação em não utilizar o prédio principal como recepção da unidade de saúde,
seja pela falta de um espaço maior e mais apropriado para atender toda a demanda que o hospital recebe, o edifício principal foi sendo poupado de suas atividades.
No início dos anos 2000 o pavilhão do lado direito continuava suas atividades
como Pronto Socorro, porém agora com a criação de um hall de entrada no perfil
da fachada principal virada para a Av. Desembargador. Já o pavilhão do lado es-

Em referência ao uso dos três edifícios, o prédio construído na década de 70 (Lado
direito) encontra-se destinado a urgência cardiológica e ortopédica, o edifício principal da década de 20 está com o pavimento térreo desativado funcionando apenas o superior destinados aos pacientes de convênios, em especial o Ipes Saúde[1].

[1]

Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe –

IPESAÚDE. O IPESAÚDE “tem por finalidade essencial a realização de ações de medicina preventiva
e curativa, a serem desenvolvidas mediante aplicação de programas de assistência médica,

querdo do corpo principal, se encontrava demolido servindo apenas como esta-

ambulatorial e hospitalar, por meio de serviços próprios, e, se necessário, complementados por

cionamento para funcionários. Foi então no ano de 2009 que se deu o início à

meio de entidades e/ou unidades de saúde credenciadas, abrangendo, ainda, programa básico

construção de um outro anexo na lateral esquerda, colado com o edifício principal,
porém de paralisações e abandonos, a obra somente retornou entre os anos de
2016 e 2017 e continua tendo prosseguimento até a presente data.

de atendimento odontológico, de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou
empregos, e de postos ou graduações policiais militares ou bombeiros militares, integrantes dos
Quadros de Pessoal dos Órgãos da Administração Direta, dos Poderes Constituídos do Estado
de Sergipe, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual, e das Autarquias
e Fundações Públicas Estaduais, ativos e inativos, civis ou militares, pensionistas resultantes dos
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Já o edifício disposto no lado esquerdo do preexistente encontra-se em obra e

A escala é um dos pontos mais críticos desta intervenção, uma vez que a lógica

possivelmente será destinado para pacientes em tratamento oncológico. É notório

arquitetônica definida para o conjunto era que o corpo principal do edifício se de-

perceber que mesmo possuindo funções similares ao qual o edifício foi predesti-

stacasse de todos os outro. No momento em que se constrói um edifício colado no

nado, as inserções causaram danos irreparáveis conjunto, tratando-os como ed-

antigo, de mesmo gabarito de altura ou até maior, como ocorre no lado esquerdo,

ifícios independentes, onde a destinação do uso pelo aumento da demanda de

acarreta no mesmo instante uma quebra no tecido figurativo do edifício, uma vez

serviços foi a principal causa para a desconfiguração do monumento.

que a percepção que se tentava buscar do todo não é mais possível captar.

Podemos observar que não existe preocupação nenhuma de diálogo dos “novos”

Mesmo possuindo um afastamento de no máximo dois metros para cada lado da

edifícios com o edifício preexistente. Não se trata nem de uma intervenção criati-

preexistência, os volumes inseridos são tão grandes e largos, que a preocupação

va. O que vemos aí é a falta escrupulosa do senso comum e teórico para se intervir

em não colar no edifício antigo pela fachada principal é tão insignificante e passa

num edifício de valor histórico, numa cidade de poucos exemplares da arquitetura

até despercebida na leitura do conjunto.

do século XIX e XX.
A relação entre cheios e vazios dos novos edifícios não busca qualquer acordo
Na concepção de Brendle (2016), existe uma enorme negligência da importância

com o preexistente. Uma vez que a fenestração das janelas e elementos compos-

histórica da arquitetura e da cidade no momento de projetar algo novo nos ed-

itivos de fachada antiga, como frisos e cornijas, poderiam contribuir para a com-

ifícios históricos. Para a autora:

posição de um novo objeto arquitetônico, podemos observar, no entanto que não

O conflito aparentemente irreconciliável da inserção da nova
arquitetura no ambiente construído patrimonial é, em grande parte,
decorrente da ausência de referimento teórico e de uma abordagem
histórico-crítica que conduza a definição de princípios, posturas e
critérios na formulação do projeto do novo na preexistência. (BRENDLE,
2016, p.7)

existe delicadeza e preocupação na abertura dos novos vãos de iluminação, seja
no alinhamento, espaçamento e tamanho. O que existe é um verdadeiro jogo de
aberturas esparsas e desconexas.
Sob o tratamento das superfícies, verificamos que até o momento o volume existente na lateral direita possui cor e textura semelhante ao edifício matriz, porém
o volume em construção não foi possível saber qual o material que será inseri-

É notório no caso do Hospital de Cirurgia que o “valor de uso” falou mais alto que

do como revestimento do plano da parede. Levando em conta as intervenções

qualquer outra possibilidade, tornado assim a intervenção predatória ao edifício

que vem ocorrendo nos demais anexos do hospital é possível prever que sejam

remanescente. Os anexos construídos colocam-se a frente da preexistência jo-

utilizadas pastilhas cerâmicas, causando uma imagem catastrófica do conjunto

gando-a para o plano de fundo, modifica suas características, e altera a imagem

arquitetônico e jogando o edifício preexistente ainda mais para o plano de fundo.

figurativa que outrora podia ser apreciada.

mesmos servidores bem como prefeituras municipais oriundas de convênios firmados a partir de
2009”. Disponivel em:< http://www.ipesaude.se.gov.br/pagina.aspx?id=15>. Acesso em 20/02/2018.
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ente, intervir nos edifícios históricos sem desconfigurar o documento histórico, a

Deste modo qualquer escolha no momento da intervenção deve partir essencial-

memória e o legado deixado pelos antepassados (KULL, 2006).

mente do objeto que se pretende resguardar, sendo ele o elemento primordial
das definições de projeto. Uma vez que o conhecimento profundo do bem cultural

Mediante as análises feitas sobre fachada principal do Hospital de Cirurgia é pos-

levará a escolhas respeitosas com a preexistência, a procura por um projeto equil-

sível afirmar que o silêncio teórico juntamente à ausência de relações métricas,

ibrado onde as referências do contexto preexistente sejam levadas em conta, nos

de proporção, da reiteração de recursos figurativos e estilísticos, no momento da

indicam ser o resultado mais adequado e coeso com as teorias contemporâneas

intervenção entre o novo e antigo, prejudicaram a continuidade da imagem que se

atuais para se intervir nos edifícios históricos.

pretendia transmitir na década de 20.
Baeta e Nery (2013) ressaltam que a inaptidão de alguns gestores e de comissões
de projetistas envolvidos numa obra de intervenção, podem causar enormes
prejuízos ao patrimônio, e pode ter sido esse despreparo que causou danos irreparáveis ao edifício principal do Hospital de Cirurgia.
O valor de figura que possuía o corpo principal do edifício foi absurdamente corrompido pelas novas inserções. Agora o que se observa é um edifício histórico que
passa totalmente despercebido aos que cortam a Av. Desembargador Maynard.
Os novos elementos, em especial o anexo ao lado esquerdo, estão se tornando a
“estrela” do local, roubando assim o protagonismo do edifício preexistente.
Apesar das intervenções sem base teórica, entendemos que a comunicação entre
o edifico novo e o preexistente não necessitam obrigatoriamente de concordância, uma vez que o contraste muitas vezes produz um diálogo significativo onde a
preexistência ganha uma nova interpretação. Como afirma Baeta e Nery, nestes
casos:
não prevalece nem a preservação da imagem antiga, nem a criação
plena de uma nova imagem. A obra ganha uma interessantíssima
e particular configuração na qual as temporalidades se mostram
claramente e, concomitantemente, se estranham e se complementam.
(BAETA E NERY, 2013, p.20)
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RESUMO
A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais
indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores 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. O conceito
de patrimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens moveis e imóveis,
existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação
a fatos memoráveis da História pátria ou por seu excepcional valor artístico,
arqueológico, etnográfico, bibliográfico e ambiental. Neste passo, o presente busca
analisar a proeminência assumida pelo instituto do tombamento, como expressão do
interesse coletivo em detrimento do interesse privado, permitindo a intervenção do
Estado sob o argumento de proteção e preservação do patrimônio cultural.
Palavras-Chave: Tombamento; Intervenção do Estado; Patrimônio Cultural.
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1 INTRODUÇÃO
Em sede de comentários introdutórios, cuida salientar que o meio ambiente cultural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que
possuem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero, turístico, científico, refletindo as características de uma determinada sociedade. Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada pela natureza,
como localização geográfica e clima. Assim, o meio ambiente cultural decorre de
uma intensa interação entre homem e natureza, porquanto aquele constrói o seu
meio, e toda sua atividade e percepção são conformadas pela sua cultural. A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais
indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e
escravos africanos. Desta maneira, a proteção do patrimônio cultural se revela
como instrumento robusto da sobrevivência da própria sociedade.
Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo macrossistema, é perceptível que se trata de patrimônio 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. Meirelles (2012, p. 634), em suas lições, anota que “o conceito de patrimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens moveis e imóveis,
existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação
a fatos memoráveis da História pátria” ou ainda em razão do proeminente val-
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quando está transfigurado em um objeto classificado como elemento integrante
do meio ambiente humano. Assim, é possível citar os prédios, as construções,
os monumentos arquitetônicos, as estações, os museus e os parques, que albergam em si a qualidade de ponto turístico, artístico, paisagístico, arquitetônico ou
histórico. Os exemplos citados alhures, em razão de todos os predicados que ostentam, são denominados de meio ambiente cultural concreto.
Diz-se, de outro modo, o meio ambiente cultural abstrato, chamado, ainda, de
imaterial, quando este não se apresenta materializado no meio ambiente humano, sendo, deste modo, considerado como a cultura de um povo ou mesmo
de uma determinada comunidade. Da mesma maneira, são alcançados por tal
acepção a língua e suas variações regionais, os costumes, os modos e como as
pessoas relacionam-se, as produções acadêmicas, literárias e científicas, as manifestações decorrentes de cada identidade nacional e/ou regional. Esses aspectos
constituem, sem distinção, abstratamente o meio ambiente cultural.
O Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o registro de bens
culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria
o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, consiste
em instrumento efetivo para a preservação dos bens imateriais que integram o
meio ambiente cultural. O aludido decreto não instituiu apenas o registro de bens
culturais de natureza imaterial que integram o patrimônio cultural brasileiro, mas
também estruturou uma política de inventariança, referenciamento e valorização
desse patrimônio.

or artístico, arqueológico, bibliográfico, etnográfico e ambiental. Quadra anotar

Ejeta-se, segundo o entendimento firmado por Fiorillo (2012, p. 80), que os bens,

que os bens compreendidos pelo patrimônio cultural compreendem tanto as re-

que constituem o denominado patrimônio cultural, consistem na materialização

alizações antrópicas como obras da Natureza; preciosidades do passado e obras

da história de um povo, de todo o caminho de sua formação e reafirmação de

contemporâneas.

seus valores culturais, os quais têm o condão de substancializar a identidade e a

Nesta esteira, é possível subclassificar o meio ambiente cultural em duas espécies
distintas, quais sejam: uma concreta e outra abstrata. Neste passo, o meio ambiente cultural concreto, também denominado material, se revela materializado
2856

cidadania dos indivíduos insertos em uma determinada comunidade. Necessário
faz-se salientar que o meio ambiente cultural, conquanto seja artificial, difere-se
do meio ambiente humano em razão do aspecto cultural que o caracteriza, sendo
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dotado de valor especial, notadamente em decorrência de produzir um sentimen-

sideradas vitais da comunidade, dos grupos, das classes que constituem a socie-

to de identidade no grupo em que encontra inserido, bem como é propiciada a

dade. Abandonando, paulatinamente, a posição de indiferente distância, o Estado

constante evolução fomentada pela atenção à diversidade e à criatividade huma-

contemporâneo passa a assumir a tarefar de garantir a prestação dos serviços

na. A partir de tais ponderações, o presente objetiva analisar a proeminência do

fundamentais e ampliando seu espectro social, objetivando a materialização da

instituto do tombamento, como expressão da intervenção do Estado na proprie-

proteção da sociedade vista como um todo, e não mais como uma resultante do

dade, em prol da preservação do patrimônio cultural material.

somatório de individualidades.

2 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE:
INTERESSE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO INTERESSE
PRIVADO
Em uma primeira plana, o tema concernente à intervenção do Estado na propriedade decore da evolução do perfil do Estado no cenário contemporâneo. Tal fato
deriva da premissa que o Ente Estatal não tem suas ações limitadas tão somente
à manutenção da segurança externa e da paz interna, suprindo, via de consequência, as ações individuais. “Muito mais do que isso, o Estado deve perceber e
concretizar as aspirações coletivas, exercendo papel de funda conotação social”,
como obtempera José dos Santos Carvalho Filho (2011, p. 711). Nesta esteira, durante o curso evolutivo da sociedade, o Estado do século XIX não apresentava essa
preocupação; ao reverso, a doutrina do laissez feire assegurava ampla liberdade
aos indivíduos e considerava intocáveis os seus direitos, mas, concomitantemente,
permitia que os abismos sociais se tornassem, cada vez mais, profundos, colocando em exposição os inevitáveis conflitos oriundos da desigualdade, provenientes
das distintas camadas sociais.
Quadra pontuar que essa forma de Estado deu origem ao Estado de Bem-estar,
o qual utiliza de seu poder supremo e coercitivo para suavizar, por meio de uma
intervenção decidida, algumas das consequências consideradas mais penosas da
desigualdade econômica. “O bem-estar social é o bem comum, o bem do povo em
geral, expresso sob todas as formas de satisfação das necessidades comunitárias”
(MEIRELLES, 2012, p. 661), compreendo, aliás, as exigências materiais e espirituais
dos indivíduos coletivamente considerados. Com realce, são as necessidades con-
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Neste sentido, inclusive, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo N° 672.579/RJ, firmou entendimento que “ainda que seja de aplicação imediata e incondicional a norma constitucional que estabeleça direitos fundamentais, não pode o Ente Estatal beneficiar-se de sua inércia
em não regulamentar, em sua esfera de competência, a aplicação de direito constitucionalmente garantido” (BRASIL, 2012). Desta feita, para consubstanciar a novel
feição adotada pelo Estado, restou necessário que esse passasse a se imiscuir nas
relações dotadas de aspecto privado. “Para propiciar esse bem-estar social o Poder Público pode intervir na propriedade privada e nas atividades econômicas das
empresas, nos limites da competência constitucional atribuída” (MEIRELLES, 2012,
p. 662), por meio de normas legais e atos de essência administrativa adequados
aos objetivos contidos na intervenção dos entes estatais.
Com efeito, nem sempre o Estado intervencionista ostenta aspectos positivos, todavia, é considerado melhor tolerar a hipertrofia com vistas à defesa social do
que assistir à sua ineficácia e desinteresse diante dos conflitos produzidos pelos
distintos grupamentos sociais. Neste jaez, justamente, é que se situa o dilema
moderno na relação existente entre o Estado e o indivíduo, porquanto para que
possa atender os reclamos globais da sociedade e captar as exigências inerentes
ao interesse público, é carecido que o Estado atinja alguns interesses individuais.
Ao lado disso, o norte que tem orientado essa relação é a da supremacia do interesse público sobre o particular, constituindo verdadeiro postulado político da
intervenção do Estado na propriedade. “O princípio constitucional da supremacia
do interesse público, como modernamente compreendido, impõe ao administrador ponderar, diante do caso concreto, o conflito de interesses entre o público e o
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privado, a fim de definir, à luz da proporcionalidade, qual direito deve prevalecer

priedade das mãos de seu antigo titular. Doutro ângulo, as espécies restritivas de

sobre os demais”, consoante já assentou o Ministro Jorge Mussi, em sede de rela-

intervenção do Estado na propriedade consistem nas hipóteses “em que o Estado

toria de Recurso em Mandado de Segurança nº 27.428/GO (BRASIL, 2011)

impõe restrições e condicionamentos ao uso da propriedade, sem, no entanto,
retirá-la de seu dono” (Carvalho Filho, 2011, p. 717). Verifica-se que tal modalidade

Ora, neste cenário, é interessante colocar em destaque que a Constituição da

afixa que a propriedade não poderá utilizá-la livremente, devendo, contudo, ob-

República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, assegura o direito à propriedade,

servar padrões próprios e imposições emanadas do Poder Público. Enquadram-se

bem como estabelece que essa atenderá sua função social. Segundo Ferreira e

neste ponto: as limitações administrativas, a ocupação temporária, o tombamen-

Nogueira (2013), além de tais dispositivos, verifica-se, ainda, que o artigo 170 da

to, a requisição e a servidão administrativa.

Carta Magna é responsável por incluir a função social como corolário da ordem
econômica. Denota-se, em um primeiro painel, que a função social da propriedade tem por escopo assegurar a todos uma existência digna, de acordo com os
ditames da justiça, tal como salvaguarda, in casu, do patrimônio histórico-cultural.
Logo, a intervenção do Estado no direito de propriedade privada visa assegurar
o atendimento do interesse coletivo, em especial no que concerne à proteção do
patrimônio cultural.
Para Soares et al (2015, p. 02), a intervenção do Estado em propriedade privada
tem por objetivo principal: “[...] evitar que a propriedade seja usada apenas para
fins egoísticos e tem como meta forçar o proprietário a usá-la de forma favorecedora a sociedade”. E, como dispõe Menezes (2012, s.p.), tal ato garantirá condições
de segurança e sobrevivência, criando restrições por intermédio de variadas modalidades previstas em lei. As modalidades de restrição do Estado sobre a propriedade privada, segundo Di Pietro (2013) podem ser classificadas em: limitação
administrativa, ocupação temporária, tombamento, requisição, servidão adminis-

3 A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO
DO TOMBAMENTO: A LEGITIMAÇÃO DA INTERVENÇÃO
DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA EM PROL DO
INTERESSE COLETIVO
Segundo Di Pietro (2013), o instituto do tombamento configura 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. O ideal num processo de tombamento é que não se tombem objetos isolados, mas conjuntos significantes. Neste
sentido, já firmou entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

trativa e desapropriação.

que “o tombamento é ato administrativo que visa à preservação do patrimônio

Doutrinariamente, segundo o escólio de Carvalho Filho (2011), as intervenções do

descaracterização de bem a que for atribuído valor histórico ou arquitetônico”

Estado na propriedade podem ser classificadas em supressivas ou restritivas. A

(MINAS GERAIS, 2008).

primeira compreende aquelas “em que o Estado, valendo-se da supremacia que
possui em relação aos indivíduos, transfere coercitivamente para si a propriedade
de terceiros, em virtude de algum interesse público previsto na lei” (Carvalho Filho,
2011, p. 717). Em tal espécie, denota-se que ocorre a própria supressão da pro-
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histórico, artístico ou cultural das cidades, de modo a impedir a destruição ou

Com realce, o instituto em comento se revela, em sede de direito administrativo,
como um dos instrumentos criados pelo legislador para combater a deterioração
do patrimônio cultural de um povo, apresentando, em razão disso, maciça relevância no cenário atual, notadamente em decorrência dos bens tombados encer2861
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rarem períodos da história nacional ou, mesmo, refletir os aspectos característicos

artístico, paisagístico e científico. Ao lado disso, com destaque, a Emenda Consti-

e identificadores de uma comunidade. Partindo da ideia de conjunto significa-

tucional N° 48, de 10 de agosto de 2005, que, ao acrescentar o §3° ao artigo 215 da

tivo, atualmente, excetuando-se seres humanos e exemplares animais isolados,

Constituição Federal, estabeleceu que diploma legislativo criasse o Plano Nacional

tudo pode ser tombado; até mesmo um ecossistema para a preservação de uma

de Cultura, de duração plurianual, com o escopo principal de fomentar o desen-

ou mais espécies. Em harmonia com o escólio de Di Pietro (2013), a origem do

volvimento cultural do País, tal como a interação de ações do Poder Público para

vocábulo ‘’tombar’’, provém do direito português, no qual tem o significado de reg-

a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e

istrar, inventariar, inscrever nos arquivos do reino que serão guardados na Torre

difusão de bens culturais e outras ações do gênero. Salta aos olhos o intuito de

do Tombo (local onde ficavam os arquivos de Portugal). Ainda é sustentada a ideia

atribuir, cada vez mais, realce aos valores culturais do País.

de que todo bem tombado deve ser registrado no Livro do Tombo (Livro nº 1 do
tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Livro nº 2 do tombo histórico; Liv-

Tem se tornado corriqueiro, entretanto, o tombamento de imóveis urbanos para

ro nº 3 do tombo das belas artes; das artes aplicadas), e, a partir deste momento,

o fito de obstar suas demolições e evitar novas edificações ou, mesmo, edificações

o bem passará a ser considerado bem de interesse público, impondo restrições ao

em determinadas áreas urbanas, cuja demanda de serviços públicos e equipamen-

particular, tudo em prol da preservação.

tos urbanos se apresente como incompatível com a oferta possível no local. “Com
tal objetivo, certas zonas urbanas têm sido qualificadas como ‘áreas de proteção

Tal como ocorre com as demais espécies de intervenção na propriedade, o tom-

ao ambiente cultural’, e nelas se indicam os imóveis sujeitos àquelas limitações”,

bamento tem por fundamento a necessidade de adequar o domínio privado às

como bem espanca José dos Santos Carvalho Filho (2011, p. 736). Transparece,

necessidades de interesse público. Por mais uma vez, com realce, é possível verifi-

nesses atos, notório desvio da perspectiva, porquanto são flagrantemente ilegais

car a materialização da premissa que o interesse público prevalece em relação aos

e não apresentam qualquer conexão com o real motivo apresentado pelo institu-

interesses dos particulares. É por tal motivo que, ainda em relação ao presente

to do tombamento. O fundamento real deste instituto está assentado na preser-

instituto, se pode invocar as disposições contidas nos artigos 5°, inciso XXIII, e 170,

vação do patrimônio público, contudo, naquelas áreas inexiste qualquer ambiente

inciso III, ambos da Constituição Federal, os quais objetivam assegurar que a pro-

cultural que reclama preservação do Poder Público.

priedade alcance sua função social. Com efeito, a defesa do patrimônio cultural se
apresenta como matéria dotada de interesse geral da coletividade. Assim, “para

Um processo de Tombamento de um bem cultural ou natural pode ser solicitado

que a propriedade privada atenda a essa função social, necessário se torna que

por qualquer pessoa, seja física ou jurídica, proprietário ou não, por uma organi-

os proprietários se sujeitem a algumas normas restritivas concernentes ao uso de

zação não governamental, pelo representante de órgão público ou privado, por

seus bens, impostas pelo Poder Público” (Carvalho Filho, 2011, p. 736). Uma vez

um grupo de pessoas por meio de abaixo assinado ou por iniciativa do p r ó p r i o

obtida essa proteção, a propriedade estará cumprindo o papel para o qual a Con-

órgão responsável pelo tombamento, sendo de grande importância a descrição

stituição Federal a destinou.

da possível localização ou as dimensões e características do bem, juntamente com
a justificativa do motivo pelo qual se solicita o tombamento pelo solicitante, assim

Destarte, é possível evidenciar que o tombamento encontra escora na necessidade

discerne Lourenço (2006, s.p.). Quanto à competência legislativa do ato de tomba-

de adequação da propriedade à correspondente função social e esta, por sua vez,

mento, tem-se:

se consubstancia na necessidade de proteção ao patrimônio cultural, histórico,
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[...] na esfera federal, o tombamento é realizado pela União, através do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Na esfera
estadual, realiza-se pela Secretaria de Estado da Cultura – CPC. Já na
esfera municipal, é realizado quando as administrações dispuserem de
leis específicas. O processo de tombamento poderá ocorrer inclusive,
em âmbito mundial, o qual será realizado pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, cujo bem será
reconhecido como Patrimônio da Humanidade (Lourenço, 2006, s.p.).
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Paulo (2011, p. 960):
a) Parecer do órgão técnico cultural; b) A notificação ao proprietário,
que poderá manifestar-se, anuindo com o tombamento ou impugnando
à intenção do Poder Público de intentá-lo; c) Decisão do Conselho
Consultivo da pessoa incumbida do tombamento, após a menifestação
dos técnicos e do proprietário. A decisão concluirá: c.1) Pela anulação
do processo, caso haja ilegalidade; c.2) Pela rejeição da proprosta do
tombamento; ou c.3) Pela homologação da proposta, caso necessário
o tombamento; d) Possiblidade de interposição de recurso pelo
proprietário a ser dirigido ao Presidente da República.

tombamento de um bem, o que próximo a ele estiver, também sofre interferência

características de antes da data do tombamento. O objetivo, como supramencionado, é a proibição da destruição e da descaracterização do bem em questão, não
havendo, desta forma, qualquer impedimento quanto a venda, aluguel ou herança
de um bem tombado, desde que este continue em estado de preservação. Portanto, aquele que ameaçar ou destruir um bem tombado estará sujeito a processo judicial, que poderá definir multas, medidas compensatórias ou até a reconstrução

BRASIL

passíveis de nulidades. Tais atos obrigatórios, são apontados por Alexandrino e

interações sociais nas áreas próximas ao bem tombado. Ou seja, quando se tem o

precisará ser desapropriado, ao contrário, embora deva-se manter as mesmas

/

A não observância dos preceitos legais para sua realização gerará vícios formais

efetuou o Tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as possíveis

s.p.) leciona, um objeto tombado não deverá ter sua propriedade alterada, nem
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Lourenço (2006, s.p.), ainda, delibera que é de responsabilidade do órgão que

do processo, mesmo que em menor grau de proteção. Com o que Lourenço (2006,

BELO HORIZONTE

Como manda todo processo administrativo, far-se-á a garantia do contraditório e
da ampla defesa, previstos constitucionalmente no art. 5º LVI, juntamente com a
produção de provas legais por parte do proprietário do bem, para que se demonstre a inexistência de relação entre o bem tombado e a proteção ao patrimônio
cultural.

3.2 COMPARAÇÃO COM OUTROS INSTITUTOS
RESTRITIVOS DE PROPRIEDADES

do bem como se encontrava na data do tombamento, de acordo com a sentença
final do processo. O autor ainda complementa que caso o proprietário possua a

Morais (2001, s.p.) aponta distinções entre Tombamento e os outros institutos

intenção de vender o bem, deverá, antecipadamente, reportar à instituição que

restritivos mais semelhantes. Quanto à servidão administrativa, distinguem-se:

realizou o ato de tombamento para que se atualize os dados.

quanto à finalidade, a servida administrativa visa a facilidade executória de obras

3.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TOMBAMENTO

e serviços público, enquanto o tombamento atua em virtude da proteção de objetos históricos/artísticos culturais; e quanto ao fato de a servidão administrativa
ser onerosa, ocasionando um ônus real de uso em virtude de terceiro, a medida

Para Gomes (2014, p.4), o Tombamento trata-se de um processdimento admin-

que o tombado é auto executório, gratuito, e não transfere direitos à utilização do

istrativo tal qual deve passar por uma série de atos até sua conclusão, com sua

bem tombado, apenas limita-o. Mello, ainda, vai ponderar que:

inscrição ou registro no Livro do Tombo. A lei não apresenta um procedimento padrão, embora descreva alguns atos indispensáveis para a organização do instituto.
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[...] distinguem-se os institutos do tombamento e da servidão em que:
a) a servidão é um direito real sobre a coisa alheia ao passo que o
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tombamento também pode afetar um bem próprio e ser satisfeito
mesmo quando o bem terceiro é expropriado, sem que com extingam
os gravames inerentes ao tombamento [...]; b) a servidão não impõe ao
titular do bem tombado o dever de agir, pois não se exige um facere,
mas tão só um pati, ao passo que o tombamento constitui o titular do
bem tombado o dever de conservá-lo em bom estado, no que se inclui
todas as realizações de reforma para tanto necessárias; c) as servidões
só oneram bens imóveis e o tombamento tanto pode se referir a bens
imóveis quanto bens móveis, como quadros, estatuetas, joias e outros
objetos de interesse cultural (Mello, 2013, p. 927).
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aquele em que o Poder Público irá inscrever o bem tombado independentemente
da anuência do particular.
Quanto à eficácia do ato, o tombamento pode ser considerado como provisório
ou definitivo. É provisório enquanto está em curso o procedimento administrativo instaurado pela notificação, e definitivo quando, depois de concluído toda a
tramitação do processo, o Poder Público procede a inscrição do bem no Livro do
Tombo. Cuida salientar que, acerca da provisoriedade do tombamento, o Superior
Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que o tombamento provisório não
constitui fase procedimental, mas sim consubstancia verdadeira medida assecu-

E quanto à limitação administrativa, primeiramente assemelham-se na gratuidade

ratória de preservação dobem até que sobrevenha a conclusão dos pareceres e

de imposição e no fato de haver finalidade estética em muitos casos. Em relação

a inscrição no livro respectivo. “O instituto do tombamento provisório não é fase

a suas diferenças, ressalta-se que o Tombamento é um ato concreto, de limitação

procedimental precedente do tombamento definitivo. Caracteriza-se como medi-

abstrata, e geralmente atinente a uma categoria de bens determinados, com final-

da assecuratória da eficácia que este poderá, ao final, produzir” (Brasil, 2003).

idade preservação, cogitando valores de horizontes mais reduzidos. Enquanto que
a limitação administrativa possui caráter genérico e abstrato, podendo se destinar

José dos Santos Carvalho Filho discorre que tal entendimento discrepa da dis-

a propriedades indeterminadas. Alexandrino e Paulo (2011) vai ponderar, ainda,

posição contida no artigo 10° do Decreto-Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937,

que as limitações administrativas são determinações de caráter geral, por meio do

eis que o tombamento será considerado provisório ou definitivo, consoante esteja

qual o Poder Público comina a proprietários indeterminados, obrigações positivas,

o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos

negativas ou permissivas, com o fito de condicionar as propriedades ao atendi-

bens. “Segue-se, por conseguinte, que, a despeito de poder também revestir-se de

mento da multicitada função social.

caráter preventivo, o tombamento provisório encerra, na realidade, fase do pro-

3.3 ESPÉCIES DE TOMBAMENTO

cesso, porquanto decretado antes do ato final do tombamento definitivo” (Carvalho Filho, 2011, p. 739). Doutro modo, a jurisprudência sustenta que “a existência
de procedimento administrativo para o tombamento do imóvel do impetrante in-

Para Lourenço (2006, s.p.), é possível mencionar duas classificações possíveis para

viabiliza a demolição de seu bem, visto que o tombamento provisório se equipara

o tombamento: quanto à manifestação da vontade e quanto à eficácia do ato.

ao definitivo, nos termos do artigo 10, §1º, do Dec. Lei 25/37” (Minas Gerais, 2006).

Tratando-se da manifestação da vontade, o tombamento poderá ser voluntário
ou compulsório. Segundo Carvalho Filho (2011), tombamento voluntário é ato do
particular do bem tombado não resiste a inscrição feita pelo Poder Público, ou

3.4 OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO TOMBAMENTO

no caso desse mesmo particular procurar o Poder Público para a procedência do

Di Pietro (2013) explica que, com o tombamento de um bem, gera-se várias

tombamento de seu patrimônio. Já o tombamento compulsório é descrito como

obrigações ao proprietário e às propriedades apensas. No que concerne às
obrigações positivas, é possível elencar: I. Dever de conservação do bem destina-
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do a preservação do mesmo, ou caso não houver meios, comunicar sua impos-

izado pelo Poder Público. A autora ainda complementa acerta a ausência da in-

sibilidade ao órgão competente, sob pena de incorrer em multa correspondente

denização: ‘”[...] a justificativa se dá pelo fato da propriedade do bem não passar

ao dobro da importância em que foi avaliado o dano sofrido pela coisa; II. Asse-

para as mãos da administração pública, ou seja, a posse, propriedade e direitos

gurar o direito de preferência de aquisição em caso de alienação onerosa. Isto é,

sobre o bem continuam em nome do proprietário” (Gomes, 2014, p. 06). Meirelles

caso o proprietário do imóvel resolva alienar este, deverá assegurar o direito de

(2012) frisa a idéia de que a doutrina não é pacífica quanto a essa questão, isso

preferência, oferecendo, na seguinte ordem: primeiramente à União, em seguida

devido a restrição dos direitos do proprietário impostos pelo tombamento em

Estados, e, por fim, Municípios, sob pena de nulidade do ato, sequestro do bem

virtude do benefício coletivo, porquanto se o bem-estar social reclama o sacrifício

por qualquer dos titulares do direito de preferência e multa de 20% do valor do

de um ou de alguns, aqueles ou estes devem ser indenizados pelo Estado, ou seja,

bem a que ficam sujeitos transmitente e o adquirente. As punições devem ser

pelo erário comum do povo. Gomes (2014, 6) assevera ainda que essa corrente

determinadas pelo Poder Judiciário; Morais (2001, s.p.) ainda acrescenta: ‘’III. Só

entende que com as restrições impostas surge um esvaziamento econômico do

haver transferência para esfera da federação, caso se trate de bem tombado pú-

bem, o que gerará dano a seu proprietário.

blico’’.
Nesta esteira, sempre que o tombamento de um imóvel reduzir-lhe o poder de
Em harmonia com o escólio apresentado por Di Pietro (2013), as obrigações nega-

uso, gozo e função, pela necessidade de preservação em prol da coletividade, im-

tivas podem ser descritas como: I. Vedação à destruição, demolição ou mutilação,

pedindo de alterar seu estado de acordo com a vontade de seu proprietário, es-

e, sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

tará caracterizado um dano, uma perda, um esvaziamento econômico. Ainda mais

atualmente IPHAN, repará-las, pintá-las ou restaurá-las, sob pena de multa de 50%

se antes do tombamento o status da utilização (edilícia, comercial, etc.) do imóvel,

do dano causado. Morais (2001, s.p.), em tom de complemento, acrescenta que o

era uma; e depois do tombamento, com as limitações havidas o status passa a

bem tombado só poderá sair do país por curto período de tempo, sem transferên-

ser outro, mais limitado. Gomes (2014, p. 7) afirma, em seu escólio, que tal ato

cia de domínio, e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do IPHAN. Ainda se-

indenizatório, para essa parte da doutrina, deve ter proporção relacionada com o

gundo Di Pietro (2013), há as obrigações dos imóveis vizinhos: I. As propriedades

dano, não sendo apenas um prejuízo econômico, mas sim, o prejuízo decorrente

em questão sofrem as consequências provindas do Tombamento, dentre elas a

da constrição de um direito, gerando o dever de indenizar.

de não realizarem construções que possam impedir ou dificultar a visualização
do bem tombado, juntamente a impossibilidade de colocar anúncios e cartazes
próximos ao bem tombado, sob pena de destruição da obra ou multa de 50% do
valor do objeto.

3.5 INDENIZAÇÃO DO TOMBAMENTO

3.6 DESTOMBAMENTO
Segundo Costa e Telles (2013, p. 5), o cancelamento do tombamento, o Destombamento, trata-se de um instituto constitucional que serve de ferramenta de grande
importância utilizada para salvaguardar bens jurídicos que se apresentarem, caso
a caso, devendo sua utilização ser guiada por interesse público superveniente,

Consoante pondera Gomes (2014) expõe, diferentemente das demais formas de

somente em casos extremos e excepcionais, seguindo parâmetros para que se

proteção ao patrimônio cultural, a exemplo, a desapropriação, não cabe, via de

tome a devida cautela em sua utilização, evitando assim possíveis distorções em

regra, indenização ao proprietário. Isso se deve ao fato do ato ser gratuito real-

sua aplicação que violem princípios constitucionais e, sobretudo, desrespeitem os
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acarretando, desta feita, uma efetiva proteção ao patrimônio cultural
(Costa; Telles, 2013, p. 10).

O destombamento não somente afastará a proteção conferida, como também

Neste sentido, decisões que revertam o status jurídico de um bem cultural recon-

desvalorizará a coisa outrora tombada, retirando assim o valor que antes lhe fora

hecido como patrimônio cultural devem ser compartilhadas com a comunidade,

atribuído. Isto é, com o cancelamento do tombamento, o bem deixará de ter papel

não podendo ser tomadas às suas revelias e contra o interesse da coletividade.

de patrimônio, por esta razão deve ser usado somente em casos extremos, assim

Portando, devem ser assegurados os meios de participação da sociedade nesse

dispõem Costa e Telles (2013, p. 6). Os autores ainda complementam: “quando há

processo delicado de “despatrimonialização”, tais como: “audiências públicas, con-

o cancelamento de tombamento, [...] mantém-se a inscrição de tombamento no

sulta às associações de moradores e conselhos comunitários do entorno do bem

Livro do Tombo intacta, a fim de preservar o registro histórico e documental de

tombado” (Costa; Telles, 2013, p. 11). Havendo pena de o bem cultural em questão

tal ato”.

ficar desprotegido e propenso a danos irreparáveis. Costa e Telles dispõem:

Ainda com o que Costa e Telles (2013, p. 8) lecionam, uma das principais condicionalidades para o cancelamento do Tombamento é que tal ato deve ter precedido
não só de manifestação do conselho, mas também de mecanismos que garantam
participação popular em tal processo decisório. Quanto as principais hipóteses de
aplicação, tem-se: a) perecimento da coisa tombada: caso haja inexistência física
da coisa tombada, seja ela ocasionada por fatores naturais ou similares, no qual
não se admitirá Destombamento provindo de ações dolosas com intuito de causar
irreversível ao patrimônio cultural, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal para tais atos; b) desaparecimento do valor do bem: esta hipótese se refere
ao desaparecimento do valor atribuído à coisa, considerando-se o tempo e espaço
em que o valor se alterará, com possibilidades de ser retirado da coisa por meios
de critérios técnico-científicos, em processo administrativo próprio, com participação popular e com consentimento do conselho consultivo; c) atendimento de
interesse público superveniente: é a hipótese mais comum, por assim dizer. Visa
atender o interesse público superveniente ao direito cultural de preservação ao
patrimônio cultural.
As recentes políticas públicas de preservação, com base no art. 216,
§1º da CF/88, prezam pela participação popular nos processos de
patrimonialização de bens culturais, a fim de assegurar ressonância
entre bem cultural e sujeitos diretamente envolvidos com tais bens,
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A colaboração da comunidade se faz mais ainda necessária quando
o destombamento pode implicar não apenas na descaracterização
dos valores identitários de um local, mas também ocasionar impactos
ambientais, problemas de mobilidade urbana e de poluição visual,
atmosférica e sonora. Por conseguinte, em interpretação sistemática do
ordenamento jurídico brasileiro, não há como dissociar o Estatuto das
Cidades, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, da proteção do
patrimônio cultural e a aplicação de seus institutos (Costa; Telles, 2013,
p. 22).
O Estatuto da Cidade, com suas normas a respeito das formas de organização
dos centros urbanos, colabora ajudando a obstruir problemáticas do Tombamento, principalmente com relação aos bens imóveis. ‘’[...] a inserção do patrimônio
cultural material nos planos urbanísticos age de forma a apresentar resultados
positivos’’ (Costa; Telles, 2013, p. 11). Logo, os instrumentos urbano-ambientais,
potencialmente, colaborarão na preservação dos bens culturais, não impedindo a
dinâmica de crescimento das cidades ou substituir o instituto jurídico do Tombamento quando este for considerado inapropriado.
Com o cancelamento do tombamento, além da participação obrigatória dos Conselhos Federal, Estadual ou Municipal de Proteção/ Preservação do Patrimônio
Cultual (sendo permitida a possibilidade de Tombamento cumulativo), de acordo
2871
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com o procedimento de Tombamento compulsório previsto em lei, indo de acordo

agindo em virtude de seu interesse popular, para que as futuras gerações possam

com o(s) grau(s) de interesse federativo na questão, valendo dos métodos previs-

gozar das mesmas coisas que a sociedade atual e passada também desfrutaram.

tos no Estatuto da Cidade, para que seja assegurada a manifestação decisória da
população e, consequentemente, sua audiência. Via de regra, conforme Costa e
Telles (2013, p. 24) dispõem, o destombamento só poderá ser exercido: “em prol
da violação do procedimento administrativo previsto em lei ou por instauração
de outro processo, garantidos a ampla defesa e o contraditório do particular e da
sociedade como um todo, ouvindo o(s) Conselho(s) do Patrimônio Cultural”.
Quanto aos critérios de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo,
ainda que atendam o princípio administrativo-constitucional da motivação dentro
de sua discricionariedade, não podem esquecer da intervenção e a participação
da sociedade no zelo pelo patrimônio cultural, de acordo com o artigo 216, § 1º da
Constituição da República de 1988. O interesse público deve estar de acordo com
os reclames sociais da coletividade, já que os cidadãos e legitimados pela a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, tem o direito de contrariar a anulação do Tombamento pela via judicial, através da Ação Popular e da Ação Civil Pública.

4 CONCLUSÃO
O presente texto teve o papel de introduzir o leitor, de forma doutrinária, com
olhar legal, ao importante tema, não apenas para o Direito Administrativo, mas
para todos aqueles que exercem seu papel como cidadão buscando maior conhecimento acerca da legislação a qual está inserido, dos Institutos de Intervenção
do Estado na Propriedade Privada, abordando, principalmente, o instituto do
tombamento e a hipótese de destombamento, cumprindo, destarte, seu principal
propósito.
Diante de todo o conteúdo trabalhado, nota-se o quão valiosos, para a história brasileira, os bens tratados nos textos são e a importância da preservação destes patrimônios histórico-culturais, não apenas por órgãos administrativos responsáveis,
mas por toda uma sociedade, quaisquer sejam as idades dos que ela integram,
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RESUMO
A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais
indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e
escravos africanos. Ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo
macrossistema, 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. Quadra
pontuar que o meio ambiente cultural, na condição de macrossistema, apresentase como algo fluído, incorpóreo, integrado por bens culturais materiais e imateriais
que compreendem em seu âmago referência à memória, à ação e à identidade dos
distintos grupos formadores da sociedade brasileira, sensíveis aos aspectos peculiares
das comunidades. O presente analisar a importância do Fandango Ticumbi como
manifestação do patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial; Fandango Ticumbi; Salvaguarda.
.
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1 INTRODUÇÃO

dos pelo patrimônio cultural compreendem tanto as realizações antrópicas como

Anteriormente a Constituição Federal de 1988, os direitos culturais não fruíam de

Nesta esteira, é possível subclassificar o meio ambiente cultural em duas espécies

tutela tão ampla quanto à adquirida através da CRFB/1988, ficavam postergados
pela própria União. Após a vigência da ‘Constituição Cidadã’ em 1988, os direitos
culturais passaram a auferir de proteção legal Constitucional. O Estado se tornou
responsável pela salvaguarda e divulgação das fontes da cultura nacional, tornando-se encarregado do pleno exercício deste, para toda população brasileira.
Os direitos relacionados à cultura careciam de um préstimo que alcançava desde
a cidade mineira de Ouro Preto até o saber capixaba das Paneleiras de Goiabeiras,
em consequência, foi modificada a definição de patrimônio cultural da era getulista. O termo patrimônio cultural, antes vigente apenas no Decreto-Lei n° 25, de
1937, passou a ser de caráter constitucional, abrangendo todas as formas de bens
materiais e imateriais do país.
Por ser uma modalidade mais recente, o Patrimônio Cultural Imaterial não sofre
pela ausência de instrumentos para sua proteção, ao contrário, dispõe dos quatro
livros dos registros criado em 2000, em virtude do Decreto n° 3.551, separados por
modalidades. Os bens imateriais seriam inscritos nos livros supramencionados,
possibilitando maior promoção e salvaguarda destes.
Ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo macrossistema, é
perceptível que se trata de patrimônio 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. Meirelles
(2012, p. 634), em suas lições, anota que “o conceito de patrimônio histórico e
artístico nacional abrange todos os bens moveis e imóveis, existentes no País, cuja
conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da
História pátria” ou ainda em razão do proeminente valor artístico, arqueológico,
bibliográfico, etnográfico e ambiental. Quadra anotar que os bens compreendi-
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obras da Natureza; preciosidades do passado e obras contemporâneas.

distintas, quais sejam: uma concreta e outra abstrata. Neste passo, o meio ambiente cultural concreto, também denominado material, se revela materializado
quando está transfigurado em um objeto classificado como elemento integrante
do meio ambiente humano. Assim, é possível citar os prédios, as construções,
os monumentos arquitetônicos, as estações, os museus e os parques, que albergam em si a qualidade de ponto turístico, artístico, paisagístico, arquitetônico ou
histórico. Os exemplos citados alhures, em razão de todos os predicados que ostentam, são denominados de meio ambiente cultural concreto.
Diz-se, de outro modo, o meio ambiente cultural abstrato, chamado, ainda, de
imaterial, quando este não se apresenta materializado no meio ambiente humano, sendo, deste modo, considerado como a cultura de um povo ou mesmo
de uma determinada comunidade. Da mesma maneira, são alcançados por tal
acepção a língua e suas variações regionais, os costumes, os modos e como as
pessoas relacionam-se, as produções acadêmicas, literárias e científicas, as manifestações decorrentes de cada identidade nacional e/ou regional.
Neste aspecto, o presente visa analisar o reconhecimento do Fandango Ticumbi,
existente no Estado do Espírito Santo, como típico patrimônio imaterial que reclama efetiva tutela jurídica protecionista. Como metodologia, o presente se pauta
no emprego do método dedutivo, auxiliado da revisão de literatura e da pesquisa
bibliográfica como técnica de pesquisa.

2 TUTELA CONSTITUCIONAL DO PATRIMÔNIO
CULTURAL
A proteção e valoração da cultura brasileira é um direito fundamental assegurado
por lei. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de
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1988, o país passou por uma alomorfia significativa quanto aos direitos fundamentais, sendo proferida uma seção titulada ‘Da cultura’, fazem parte desta o art.
215 a 216-A. Os direitos culturais se tornaram de caráter essencial para toda a
população, por ser um direito constitucional, “o Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
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§ 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;

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.”. (Brasil, 1988).

II produção, promoção e difusão de bens culturais;

A cultura brasileira constituiu-se através da miscigenação de várias etnias, entre

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas
múltiplas dimensões;

elas estão os povos europeus, asiáticos, africanos, indígenas e outros. Essa mescla
formou o célebre e polêmico termo conhecido como ‘identidade nacional’.

IV democratização do acesso aos bens de cultura;
A identidade nacional é construída, dialogicamente, a partir de uma
autodescrição da cultura. Dois grandes princípios regem as culturas: o
da exclusão e o da participação. Com base neles, elas autodescrevem-se
como culturas da mistura ou da triagem. A cultura brasileira considera se uma cultura da mistura. (Fiorin, 2009, p. 115).
O Governo Brasileiro visando à salvaguarda do saber nacional construído desde a
descoberta do país em 1500, declarou que o “Estado protegerá as manifestações
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” (BRASIL, 1988). É perceptível que a
CRFB/1988 destaca a cultura indígena e afro-brasileira, o motivo para maior tutela
é pelo fato de, principalmente as matrizes africanas, serem vítimas de preconceito
de grupos que possuem hábitos discrepantes.
No ano de 2005, foi aprovada a emenda constitucional n°48 em que acrescenta o
parágrafo 3° no art. 215 da Constituição Federal. A partir da publicação desta, foi
criado o Plano Nacional de Cultura, que tem como finalidade “quando implantado,
irá estimular a produção, a promoção e a difusão de bens culturais; a formação de
pessoal qualificado para a gestão da cultura e a democratização do acesso à cultura.” (Jornal do Senado, 2005, p.02). A partir do dia 10 de agosto de 2005 o texto
constitucional no art. 215 passou a conter o seguinte parágrafo,

V valorização da diversidade étnica e regional. (Brasil, 1988)
O precípuo objetivo do Plano Nacional de Cultura é “estimular a música, a dança, o
teatro e o cinema, entre outras manifestações culturais”. (Jornal do Senado, 2005,
p.02). Entretanto, outra faculdade do plano é a “defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro” (Brasil, 1988). A constituição de 1988 modificou o conceito
de Patrimônio Cultural estabelecido pelo Decreto-lei n ° 25, de 30 de novembro
de 1937. Na vigência deste, Patrimônio Cultural era definido como “o conjunto
dos bens 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.”
(BRASIL, 1937). Esta definição, não abrangia os bens imateriais deixando toda a
história e aprendizados brasileiros carentes de tutoria, sendo armazenados apenas na memória e na passagem de conhecimento de geração para geração.
Ao perceber a omissão deixada pelo Decreto-lei n° 25, de 1937, o legislador ao
elaborar o art. 216 da atual Constituição Brasileira, concebeu um conceito em que
possibilitaria uma visão mais complexa ao que se refere a Patrimônio Cultural
Nacional , “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
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brasileira”. (Brasil, 1988). Após a promulgação da CRFB/1988 entre as redefinições
promovidas pela Constituição, são:
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;
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3 PATRIMÔNIO IMATERIAL: CARACTERIZAÇÃO E
MODALIDADES
Com a nova definição de Patrimônio Histórico Cultural estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os bens de natureza imaterial
também passaram a usufruir de salvaguarda por meio da legislação constitucional, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em
seu site oficial, “essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a
definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial”. (IPHAN, 2014).

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Brasil, 1988)
Ao proporcionar tantas formas de bens materiais e imateriais distintas, a própria
carta constitucional estabelece “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.” (IPHAN,2014). O Patrimônio Cultural
Brasileiro estará preservado “por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.”
(Brasil, 1988).
A proteção dos bens materiais e imateriais possui extrema magnitude, pois visa
“a melhoria da qualidade de vida da comunidade, que implica seu bem estar material e espiritual, a garantia do exercício da memória e da cidadania.” (UFMG,
2009). A lei maior de 1988, ao aderir em sua composição toda solicitude quanto ao
bem-estar cultural, possibilitou “a recriação e re-significação da memória coletiva
no presente, reforçando o significado da participação da sociedade em ações que
fortaleçam a cidadania.” (UFMG, 2009).

O Patrimônio Cultural Brasileiro Material é composto “por um conjunto de bens
culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes
aplicadas.” (IPHAN, 2014). Eles podem ser divididos em bens móveis e imóveis.
Os bens móveis são as “cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e
bens individuais” (IPHAN, 2014), enquanto os imóveis são “coleções arqueológicas,
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos,
fotográficos e cinematográficos.” (IPHAN, 2014). A Constituição Federal vigente
trouxe os bens imateriais (também chamado bens intangíveis) como forma de
patrimônio cultural nacional. Os bens imateriais demoraram décadas para serem
idealizados, eles
(...) dizem respeito àquelas 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).
(IPHAN, 2014)
Eles constituem todas “as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes.” (UNESCO, 2017). Um dos maiores
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propósitos da inserção dos bens intangíveis na Constituição Federal de 1988 foi à

goiabeiras e pela Secretária Municipal de Cultura de Vitória, foram o Ofício das

proteção dos saberes e das formas de ofícios das várias etnias que imigraram para

Paneleiras de Goiabeiras. Esta mestria, antes vulnerável e exposta, é a fonte do

o país. Este acréscimo no texto constitucional acondiciona as primeiras formas

preparo da mais famosa refeição do Espirito Santo, a moqueca capixaba. Segun-

de técnicas e saberes dos povos que foram os criadores da cultura brasileira, vis-

do as próprias Paneleiras de Goiabeiras “se cozinha qualquer coisa na panela de

to que toda proteção elencada aos bens imateriais “apesar de tentar manter um

barro, mas peixe e marisco têm que ser na panela de barro”. (IPHAN, s.d, p.01).

senso de identidade e continuidade, este patrimônio é particularmente vulnerável
uma vez que está em constante mutação e multiplicação de seus portadores” (UN-

As celebrações é outra célebre modalidade de bens imateriais. Possui proteção as-

ESCO, 2017).

segurada através do Livro de Registro das Celebrações, este produzido pelo Iphan,
através do Decreto n°3.551 supramencionado acima.

Com a transmissão de costumes e técnicas entre gerações, é natural que os ensinamentos sejam modificados. É de extrema importância que os saberes originais sejam preservados, eles fornecem “um sentimento de identidade e de continuidade,
contribuindo assim a promover o respeito pela diversidade cultural e a criatividade humana.” (Iepé, 2006, p 11). Com os bens imateriais ou intangíveis auferindo
maior destaque após a vigência da Constituição Brasileira de 1988, foram criadas
diversas modalidades para classifica-los. Fazem parte dos bens imateriais:
as tradições e expressões orais, incluindo a língua como veículo do
patrimônio cultural imaterial;

Uma das mais ilustres celebrações brasileiras é o Complexo Cultural do Bumba
meu boi do Maranhão. Este festival “congrega diversos bens culturais associados,
divididos entre plano expressivo, composto pelas performances dramáticas, musicais e coreográficas, e o plano material, composto pelos artesanatos; (...)” (IP-

dança, música e artes da representação tradicionais;

HAN, 2014). Esta festa popular foi inscrita no Livro de Registro das Celebrações

as práticas sociais, os rituais e eventos festivos;

particularidades protegidas por lei. As manifestações artísticas também usufruem

os conhecimentos e os usos relacionados à natureza e ao universo;
as técnicas artesanais tradicionais. (IEPE, 2006, p. 10 -11)
Com o intuito de obter uma melhor organização, cada categoria possui sua
proteção inscrita em livros de registros diferenciados. Para a salvaguarda do Patrimônio Imaterial Brasileiro foi originado o Livro de Registro dos Saberes através
do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Nele “serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades.” (Brasil, 2002).
O exórdio modo de criar e fazer inscrito neste livro, a pedido das paneleiras de
2886

Celebrações são ritos e festividades que marcam a vivência coletiva de
um grupo social, sendo considerados importantes para a sua cultura,
memória e identidade, acontecem em lugares ou territórios específicos
e podem estar relacionadas à religião, à civilidade, aos ciclos do
calendário, etc.(IPHAN, 2014)

em 2011, tornando-se parte das comemorações que dispõe de historicidade e
de proteção constitucional e infraconstitucional.
Com o escopo de assegurar concreção do art. 216 da CRFB/1988, foi promulgado, por parte do Executivo Nacional, o Decreto n° 3.551, de 2002, em que está
disposto o “Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;” (Brasil, 2000). O Iphan
(2014, s.p.), conceitua Formas de Expressão como
[...] formas de comunicação associadas a determinado grupo social ou
região, desenvolvidas por atores sociais reconhecidos pela comunidade
e em relação às quais o costume define normas, expectativas e padrões
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tação cultural mais conhecida no país em relação ao Livro de Registro das Formas
de Expressão. Neste patrimônio imaterial “se expressam simultaneamente o can-

2014). A Roda de Capoeira, no ano de 2014, foi aprovada na 9ª Sessão do Comitê
Intergovernamental para a Salvaguarda em Paris, se tornando “um dos símbolos
do Brasil mais reconhecidos internacionalmente, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.” (IPHAN, 2014). Este reconhecimento é um triunfo para a
cultura nacional, ela
(...) expressa a história de resistência negra no Brasil, durante e após
a escravidão. Originada no século XVII, em pleno período escravista,
desenvolveu-se como forma de sociabilidade e solidariedade entre os
africanos escravizados, estratégia para lidarem com o controle e a
violência. (IPHAN, 2014)
A partir desta valorização cultural, em virtude da nova perspectiva relacionada
a bens intangíveis, é possível consagrar que “o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e carrega a sua própria história.” (UNESCO, 2017). Ter sua cultura reconhecida internacionalmente é um mérito grandioso, este esporte é responsável por evidenciar a identidade nacional em mais de 160 países. O último
livro pertencente ao Decreto 3.551, de 2000, é denominado “Livro de Registro
dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais
espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.” (Brasil,
2000). O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (2014, s.p)
conceitua lugares como
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(...) 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, 2014)

Em virtude dos fatos supramencionados acima, a capoeira se tornou a manifes-

e rituais de herança africana - notadamente banto - recriados no Brasil.” (IPHAN,

/

2018

de qualidade. Trata-se da apreensão das performances culturais de
grupos sociais, como manifestações literárias, musicais, plásticas,
cênicas e lúdicas, que são por eles consideradas importantes para a sua
cultura, memória e identidade. (IPHAN, 2014)

to, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos

BELO HORIZONTE

Esta é a modalidade que menos aponta inscrições no livro de registros, no site
oficial do Iphan, confirma consulta realizada, apresentam apenas a Cachoeira de
Iauaretê (Lugar Sagrado dos Povos Indígenas dos Rios Uaupés e Papuri), a Feira
de Caruaru e Tava (Lugar de Referência para o Povo Guarani). Entretanto, existem
“outros processos de Registro de lugar, em curso, são os da Feira de Campina
Grande, na Paraíba e da Feira de São Joaquim em Salvador, Bahia.” (Alves, s.d,
p.24).

4 INSTITUTO DO REGISTRO: A SALVAGUARDA DO
PATRIMÔNIO IMATERIAL
Ao considerar os direitos culturais como fundamentais, a Constituição Brasileira
de 1988 assegura a proteção e valorização dos bens materiais e imateriais. Para
tal escopo, “a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de
bens e valores culturais” (Brasil, 1988), o país é lar de uma das mais ricas culturas
conhecidas, existem múltiplas formas de saberes abstrusos em cada patrimônio
cultural cógnito.
Em virtude das circunstâncias consignadas acima, o Texto Constitucional em vigor
se encarregou de assegurar a segurança e preservação dos bens culturais, todos
“os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.” (Brasil, 1988). O Estado ficou responsável por proporcionar a divulgação e a segurança
do Patrimônio Cultural Brasileiro por norma constitucional presente no art. 216.
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§ 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. (Brasil,1988).
O inventário é uma das formas de proteção mais vetustas internacionalmente
conhecidas, sendo encontrados documentos desde o século XIX. Entretanto, não
existe lei que regulamenta esse instituto no Brasil. Este método é conhecido por
apresentar
Sob o ponto de vista prático o inventário consiste na identificação e
registro por meio de pesquisa e levantamento das características e
particularidades de determinado bem, adotando-se, para sua execução,
critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica,
artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, entre
outros. Os resultados dos trabalhos de pesquisa para fins de inventário
são registrados normalmente em fichas onde há a descrição sucinta do
bem cultural, constando informações básicas quanto a sua importância
histórica, características físicas, delimitação, estado de conservação,
proprietário etc (Miranda, 2008, s.p.).
Este instrumento é bastante eficaz para salvaguarda do patrimônio cultural, apesar
de não ser regulamentado legalmente, ele é utilizado como referência para pósteras intervenções de bens culturais, pois, consiste na feitura de um documento
escrito composto por todas as peculiaridades do Patrimônio Material ou Imaterial
desejado. É o primeiro método utilizado para proteção e individualização do bem
pretendido. Foi reconhecido nacionalmente na década de 1970, no tempo em que
o Estado da Bahia e do Pernambuco carecia da recuperação em suas cidades.
A partir da Era Vargas, os direitos culturais passaram a usufruir de maior relevância para a sociedade. Para tanto, foi sancionado o de Decreto-lei n°25, de 30 de
novembro de 1937, que trazia em seu texto a vigilância como forma protetora ao
Patrimônio Cultural Nacional, “Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vig-
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poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado conveniente, (...)” (BRASIL, 1937).
O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA)
conceitua este instrumento como a
(...) medida administrativa de proteção ao patrimônio cultural por meio
de ação integrada com a administração federal, com as administrações
municipais e as comunidades. Nessa direção, a proteção de bens
culturais de interesse de preservação deve ser facilitada por meio
de orientações e recomendações técnicas destinadas de modo geral
à coletividade, na qualidade de detentora e co-responsável por sua
guarda, juntamente com o poder público. (Minas Gerais, s.d, s.p)
A União irá salvaguardar os bens materiais e imateriais que constituem o Patrimônio Cultural Brasileiro, é impreterível que esta intervenção seja realizada, para que
possa preservar e evitar a deserção dos bens culturais existentes. Pelos motivos
consignados acima, a vigilância será engendrada através da polícia do Estado, esta
terá como prioridade basilar a salvaguarda dos bens culturais brasileiros, como
garante José dos Santos Carvalho Filho (2011, p.70) evidenciando que a policia em
virtude do direito público terá competência para restringir o uso e gozo da liberdade e da propriedade por motivo de bem-estar da coletividade.
De todas as formas de proteção ao patrimônio cultural, o tombamento é a mais
popular referente aos bens materiais. Instituída através do Decreto-Lei n° 25, de
30 de novembro de 1937, se tornou o inaugural instrumento de salvaguarda ao
Patrimônio Cultural, tanto no Brasil e nas Américas. Considerado por Maria Coeli
Simões Pires,
[...] o ato final resultante e procedimento administrativo mediante o qual
o Poder Público, intervindo na propriedade privada ou Pública, integrase na gestão do bem móvel ou imóvel de caráter histórico, artístico,
arqueológico, documental ou natural, sujeitando-o a regime jurídico
especial e tutela pública, tendo em vista a realização de interesse
coletivo de preservação do patrimônio. (Pires, 1994, p. 78)

ilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que
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Um epítome mais inteligível, o tombamento é o procedimento administrativo em
que o Estado fica responsável por reconhecer a seriedade do valor cultural dos
bens moveis ou imóveis, públicos ou privados, apresentados, em decorrência de
sua proeminência para a coletividade, na condição de representatividade de identidade, em prol do interesse privado. Em algumas doutrinas, a exemplo de Paulo
Affonso Leme Machado e José Afonso da Silva, é considerado Bem de interesse
Público, pois, visa atender o interesse coletivo em prol da segurança e preservação
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o uso de regiões da cidade de fora que conjuntos históricos e
arquitetônicos não sejam deteriorados. (Miranda, 2006, p.160)
Por fim, o crucial intento desta seção, é a mais usada e importante forma de
preservação e valorização do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, denominada de Registro. O instrumento em comento teve maior proeminência após o decreto- lei n° 3.551, de 4 de agosto de 2000, uma vez que “fica instituído o Registro

do Patrimônio Cultural Material.

de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural bra-

Entretanto, outros doutrinadores como Maria Sylvia Zanella Di Prieto, Diógenes

izados com o escopo de um conhecimento mais genérico no ramo de patrimônio

Gasparini e José Cretella Júnior consideram este instrumento como forma de Lim-

cultural brasileiro, como destaca Maria Cecília Londres Fonseca,

itação ao Direito de Propriedade, devido que “os bens tombados estão sujeitos à
fiscalização realizada pelo Instituto para verificar suas condições de conservação,
e qualquer intervenção nesses bens deve ser previamente autorizada” (IPHAN,
2014), retirando a autonomia do ser privado. A intervenção é o instrumento de
proteção mais crítico concebido pelo Estado. Geralmente, é utilizada quando to-

sileiro.” (BRASIL, 2000). Este decreto foi o reflexo de inúmeros movimentos real-

No Brasil, a publicação do Decreto 3.551/2000, insere-se numa trajetória
a que se vinculam as figuras emblemáticas de Mário de Andrade e de
Aloísio Magalhães, mas em que se incluem também as sociedades de
folcloristas, os movimentos negros e de defesa dos direitos indígenas.
(Fonseca, 2003, p. 62).

das as medidas já foram empregues e não surtiram o efeito apetecido. Foi considerado instrumento de proteção a partir da vigência do Decreto-Lei n° 25, de 1937,
§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o
diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará
executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas
dentro do prazo de seis mezes, ou providenciará para que seja feita a
desapropriação da coisa.( Brasil, 1937, grifo nosso).

O processo de Registro se assemelha com o Instituto de tombamento, pois ambos
são realizados através de livros que contém as modalidades de cada bem cultural.
Entretanto, não se pode confundir registro com tombamento, o tombamento resguarda o patrimônio material e impede o uso, gozo e desfruto deste, enquanto, o
registro salvaguarda os bens imateriais e não acarretam este efeito. Nas palavras
de Márcia Sant’Anna, o instrumento de registro “não é um instrumento de tutela
e acautelamento análogo ao tombamento, mas um recurso de reconhecimento e

A desapropriação usualmente é utilizada para preservar o patrimônio cultural de

valorização do patrimônio imaterial, que pode também ser complementar a este”

um povo, pois o instrumento de tombamento finalizam partes da história nacion-

(Sant’anna, 2003, p.52).

al, impedindo que esta sofra qualquer mudança, como garante Marcos Paulo de
Souza Miranda,
Esse tipo de desapropriação, que não pressupõe o prévio tombamento
dos objetos a serem desapropriados, tem sido utilizado principalmente
para a preservação de conjuntos urbanos, com o objetivo de alterar
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O Decreto-lei n°3.551, de 2000, institui o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), este é um “programa de apoio e fomento que busca estabelecer parcerias com instituições dos governos federal, estaduais e municipais, universidades,
organizações não governamentais, agências de desenvolvimento e organizações
privadas ligadas à cultura e à pesquisa” (IPHAN, 2014), para o reconhecimento,
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salvaguarda e promoção do Patrimônio Cultural Brasileiro Imaterial, “com respeito

seja positiva, o bem começará a participar do Patrimônio Cultural do Brasil. “O

e proteção dos direitos difusos ou coletivos relativos à preservação e ao uso desse

IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez

bem.” (IPHAN, 2014). Outros escopos do programa é a captação de recursos e a

anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir

formação de grupos que estariam dispostos a auxiliar na salvaguarda, valorização

sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil”. (Brasil, 2000).

e buscar outros bens que podem compor o patrimônio cultural brasileiro. Os Patrimônios Imateriais registrados estão inscritos em quatro livros diferentes, como
garante o Decreto-lei de n° 3.551, de 2000, eles são denominados:
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. (BRASIL, 2000)

5 O RECONHECIMENTO DO FANDANGO TICUMBI COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL CAPIXABA
Em sede de apresentação, insta assinalar que o ticumbi materializa um folguedo
existente no norte do estado do Espírito Santo, em especial na cidade de Conceição da Barra, há mais de duzentos anos, sendo que, a cada ano, os grupos
elegem um tema, representando, em seus cânticos, os bailados e evoluções. Os
passos da brincadeira são coreografados, ao passo que a dramatização do auto é
simples, estando assentada em “Reis do Congo” e “Reis de Bamba”, no qual duas
majestades negras querem fazer a festa de São Benedito, separadamente. A encenação pauta-se na existência de embaixadas de parte a parte, com desafios atrevidos declamados pelos “Secretários” que desempenham o papel de embaixadores.
Por não ser possível qualquer acordo ou conciliação, trava-se a guerra - agitada
luta bailada entre os dois rivais.

Ao ter sua inscrição confirmada em um dos livros supracitados acima, o bem cultural imaterial é resguardado, possibilitando sua preservação para que gerações
futuras usufruam e utilizam destes saberes, como garante Humberto Cunha Filho
(200, p. 125) “esta perenização dá-se por diferentes meios os quais possibilitam
às futuras gerações o conhecimento dos diversos estágios porque passou o bem
cultural.” (Cunha Filho, 200, p.125).
Para se iniciar o procedimento de registro é necessário, que um órgão legitimado
ao Ministério da Cultura, como por exemplo, o IPHAN, ou as Secretárias Estaduais
e municipais e do Distrito Federal, apresente uma proposta de inscrição do bem
desejado ao presidente do IPHAN. Este, levará até o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que irá decidir se faculta ou não tal propositura. Caso a resposta

Figura 01. Figurino do Folguedo Ticumbi. Foto: Rogério Medeiros. Disponível em: <http://
portalacapoeira.blogspot.com.br/2011/01/ticumbi-cultura-secular-no-norte-do.html>. Acesso em
22 abr. 2018.
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vezes, usam papel prateado), trazem peitoral espelhado com flores brilhantes e
capa comprida, também florida. Para completar o figurino, carregam longa espada. Os dois secretários também usam capa e espada (o que os diferencia dos
congos) (Alvarenga, 2011, p. 76).

Figura 02. Figurino do Folguedo Ticumbi. Foto: Rogério Medeiros. Disponível em: <http://
portalacapoeira.blogspot.com.br/2011/01/ticumbi-cultura-secular-no-norte-do.html>. Acesso em
22 abr. 2018.

Como é tradição, o “Reis de Congo” consagra-se vencedor, submetendo o “Reis de
Bamba” e seus vassalos ao batismo. O auto termina com a festa em homenagem
a São Benedito, quando então, os componentes cantam e dançam o Ticumbi. Verifica-se, claramente, a consagração de um folguedo pautado em uma estrutura
hierárquica, cujo escopo é promover a narrativa mitológica entre o Rei do Congo,

Figura 03. Coroa de Flores do Folguedo Ticumbi. Foto: Rogério Medeiros. Disponível em: <http://

cristão, e o Rei de Bamba, pagão. Cada rei possui um secretário e ambos possuem

portalacapoeira.blogspot.com.br>. Acesso em 22 abr. 2018.

corpo de baile composto por dois guias, dois contraguias e número variável de
congo, que representam os guerreiros das duas nações. É importante assinalar
que, no desenvolvimento do folguedo, um violeiro acompanha a comitiva. Pontuar
faz-se carecido que todos se vestem a caráter para a encenação, respeitando um
modelo de indumentária. Usam longas batas brancas, rendadas, atravessadas por
fitas coloridas. Vestem calças compridas brancas com ou sem frisos vermelhos.
Cobrem a cabeça com lenço branco e coroa enfeitada com flores e fitas coloridas.
Os reis usam coroas de papelão ornamentadas com papel dourado reluzente (às
2896
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mestre do ticumbi se utiliza desse trecho da apresentação para informar à comunidade local assuntos do passado ou da atualidade que ele considera relevantes.
Ademais, verifica-se que o ticumbi retrata temas de interesse local ou até mesmo
de âmbito nacional ou internacional. “É por intermédio dos reis, de seus secretários e do corpo de baile que os principais discursos − de ancestralidade, da vila
antiga e da vila nova, da relação com o lugar, de identidade e de anseios da comunidade − são expressos em praça pública” (Alvarenga, 2011, p. 76). É importante
destacar que o ticumbi é processo vivo e paradoxal, pois simultaneamente mantém e recria o passado, trazendo para dentro de seu enredo as histórias antigas e
atuais da região. Denota-se, portanto, que o folguedo em exame materializa verdadeira expressão do patrimônio cultural imaterial regional, porquanto permite
um diálogo imprescindível as tradições consolidadas, as quais externalizam as diversificadas manifestações locais. O ticumbi é elaborado através de meios essenciais e existentes de sustentação da sobrevida dos acontecimentos da vila antiga,
pois envia ao cenário da imortalização que há em seus afetos e em sua memória.
Além disso, estabelece um claro resgate das tradições estruturantes da população
Figura 04. Coroa de Flores do Folguedo Ticumbi. Disponível em: <http://www.mapadavilaitaunas.
com.br>. Acesso em 22 abr. 2018.

Para apresentar o Ticumbi, o grupo se veste a caráter. Os integrantes usam longas
batas brancas e rendadas, com traspasse de fitas coloridas e calças compridas
brancas com friso lateral vermelho. A cabeça é coberta por um lenço branco, um
vistoso capacete enfeitado de flores de papel de seda e fitas longas de várias cores.
Os reis usam coroas de papelão, ricamente ornamentadas com papel dourado ou
prateado, peitoral vistoso com espelhinhos e flores de papel brilhante, capa comprida, e, na mão ou na cinta, longa espada. O ritmo das encenações é regido por
pandeiros e chocalhos de lata, chamados de “ganzás” ou “canzás”. A viola dá o tom
no momento que os guerreiros cantam. Ao lado disso, uma dos aspectos mais
interessantes dessa manifestação é sua função de jornal narrado e atualizado da
localidade em que está inserido. Como parte dos versos se modifica a cada ano, o
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local, subsumindo verdadeiro elemento de afirmação da cultura imaterial.

6 CONCLUSÃO
O conhecimento e o modo de fazer dos povos brasileiros são de meritória importância para a identidade nacional, são responsáveis por atribuir a sabedoria
e a técnica em cada Patrimônio Cultural Material produzido. Toda tutela constitucional foi necessária, para que gerações futuras possam dominar e utilizar este
conhecimento em prol de sua educação. Ao aquilatar a forma que os bens foram
produzidos, ou até mesmo, o porquê de existir diversas formas de música, dança
e comemorações no país, a pessoa terá outra perspectiva sobre a nação.
Toda sabedoria e técnicas brasileiras atraem olhares curiosos de vários lugares do
mundo, é natural se maravilhar pelo peculiar modo de se comemorar o Complexo
Cultural do Bumba meu boi do Maranhão, e até mesmo, com os movimentos e
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essas características tão distintas, que formam a Identidade Nacional Brasileira.
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RESUMO
O escopo do presente consiste em analisar a intervenção do Estado na propriedade,
por meio da modalidade tombamento, bem como o destombamento, em decorrência
do desaparecimento do interesse público ensejado. Assim, é imperioso reconhecer
que o tombamento se apresenta como medida interventiva com fim específico
voltado para a promoção da defesa, da salvaguarda e da preservação de patrimônio
dotado de importância e representatividade cultural, constituinte do denominado
meio ambiente cultural. Essa faceta do meio ambiente é constituída por bens
culturais, cuja acepção compreende aqueles que possuem valor histórico, artístico,
paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero, turístico, científico, refletindo
as características de uma determinada sociedade. Ao lado disso, quadra anotar
que a cultura identifica as sociedades humanas, sendo formada pela história e
maciçamente influenciada pela natureza, como localização geográfica e clima.
Com efeito, o meio ambiente cultural decorre de uma intensa interação entre
homem e natureza, porquanto aquele constrói o seu meio, e toda sua atividade e
percepção são conformadas pela sua cultural. O conceito de patrimônio histórico e
artístico nacional abrange todos os bens móveis e imóveis, existentes no País, cuja
conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da
História pátria ou por seu excepcional valor artístico, arqueológico, etnográfico,
bibliográfico e ambiental. Tal percepção sobre patrimônio histórico toca diretamente
na percepção de representatividade e importância do patrimônio para a população,
encontrando, pois, um forte elemento identitário. Ocorre, porém, que uma vez
desaparecido o interesse público ensejador do processo de intervenção do Estado
na propriedade, é possível o levantamento da modalidade, o que se dá por meio
do destombamento e isso traz implicações de perda da representatividade e dos
aspectos identitários para a população. A metodologia empregada na construção do
presente partiu do método hipotético-dedutivo, auxiliado de pesquisa bibliográfica e
análise jurisprudencial como técnicas de pesquisa.
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da que seja de aplicação imediata e incondicional a norma constitucional que estabeleça direitos fundamentais, não pode o Ente Estatal beneficiar-se de sua inércia

Em uma primeira plana, o tema concernente à intervenção do Estado na proprie-

em não regulamentar, em sua esfera de competência, a aplicação de direito con-

dade decore da evolução do perfil do Estado no cenário contemporâneo. Tal fato

stitucionalmente garantido” (Brasil, 2012). Desta feita, para consubstanciar a novel

deriva da premissa que o Ente Estatal não tem suas ações limitadas tão somente

feição adotada pelo Estado, restou necessário que esse passasse a se imiscuir nas

à manutenção da segurança externa e da paz interna, suprindo, via de conse-

relações dotadas de aspecto privado. “Para propiciar esse bem-estar social o Pod-

quência, as ações individuais. “Muito mais do que isso, o Estado deve perceber e

er Público pode intervir na propriedade privada e nas atividades econômicas das

concretizar as aspirações coletivas, exercendo papel de funda conotação social”,

empresas, nos limites da competência constitucional atribuída” (Meirelles, 2012, p.

como obtempera José dos Santos Carvalho Filho (2011, p. 711). Nesta esteira, du-

662), por meio de normas legais e atos de essência administrativa adequados aos

rante o curso evolutivo da sociedade, o Estado do século XIX não apresentava essa

objetivos contidos na intervenção dos entes estatais.

preocupação; ao reverso, a doutrina do laissez feire assegurava ampla liberdade
aos indivíduos e considerava intocáveis os seus direitos, mas, concomitantemente,

Com efeito, nem sempre o Estado intervencionista ostenta aspectos positivos, to-

permitia que os abismos sociais se tornassem, cada vez mais, profundos, colocan-

davia, é considerado melhor tolerar a hipertrofia com vistas à defesa social do

do em exposição os inevitáveis conflitos oriundos da desigualdade, provenientes

que assistir à sua ineficácia e desinteresse diante dos conflitos produzidos pelos

das distintas camadas sociais.

distintos grupamentos sociais. Neste jaez, justamente, é que se situa o dilema
moderno na relação existente entre o Estado e o indivíduo, porquanto para que

Quadra pontuar que essa forma de Estado deu origem ao Estado de Bem-estar,

possa atender os reclamos globais da sociedade e captar as exigências inerentes

o qual utiliza de seu poder supremo e coercitivo para suavizar, por meio de uma

ao interesse público, é carecido que o Estado atinja alguns interesses individuais.

intervenção decidida, algumas das consequências consideradas mais penosas da

Ao lado disso, o norte que tem orientado essa relação é a da supremacia do in-

desigualdade econômica. “O bem-estar social é o bem comum, o bem do povo em

teresse público sobre o particular, constituindo verdadeiro postulado político da

geral, expresso sob todas as formas de satisfação das necessidades comunitárias”

intervenção do Estado na propriedade. “O princípio constitucional da supremacia

(Meirelles, 2012, p. 661), compreendo, aliás, as exigências materiais e espirituais

do interesse público, como modernamente compreendido, impõe ao administra-

dos indivíduos coletivamente considerados. Com realce, são as necessidades con-

dor ponderar, diante do caso concreto, o conflito de interesses entre o público e o

sideradas vitais da comunidade, dos grupos, das classes que constituem a socie-

privado, a fim de definir, à luz da proporcionalidade, qual direito deve prevalecer

dade. Abandonando, paulatinamente, a posição de indiferente distância, o Estado

sobre os demais” (Brasil, 2011).

contemporâneo passa a assumir a tarefar de garantir a prestação dos serviços
fundamentais e ampliando seu espectro social, objetivando a materialização da
proteção da sociedade vista como um todo, e não mais como uma resultante do
somatório de individualidades.
Neste sentido, inclusive, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo N° 672.579/RJ, firmou entendimento que “ain-
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2 PATRIMÔNIO CULTURAL COMO FACETA DO MEIO
AMBIENTE
Em sede de comentários introdutórios, cuida salientar que o meio ambiente cultural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que
possuem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fos-
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silífero, turístico, científico, refletindo as características de uma determinada so-

em comento, é possível citar o robusto entendimento jurisprudencial firmado

ciedade. Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as sociedades hu-

pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, ao apreciar o Recurso Especial N° 115.599/RS:

manas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada pela natureza,
como localização geográfica e clima. O meio ambiente cultural decorre de uma
intensa interação entre homem e natureza, porquanto aquele constrói o seu meio,
e toda sua atividade e percepção são conformadas pela sua cultural. “A cultura
brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e escravos africanos” (Brollo, 2006, p. 15-16). A proteção do patrimônio cultural se revela
como instrumento robusto da sobrevivência da própria sociedade.
Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo macrossistema, 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. Meirelles
anota que “o conceito de patrimônio histórico e artístico nacional abrange todos
os bens moveis e imóveis, existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da História pátria ou por seu
excepcional valor artístico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico e ambiental”
(Meirelles, 2012, p. 634). Quadra anotar que os bens compreendidos pelo patrimônio cultural compreendem tanto realizações antrópicas como obras da Natureza;
preciosidades do passado e obras contemporâneas.
Nesta esteira, é possível subclassificar o meio ambiente cultural em duas espécies
distintas, quais sejam: uma concreta e outra abstrata. Neste passo, o meio-ambiente cultural concreto, também denominado material, se revela materializado
quando está transfigurado em um objeto classificado como elemento integrante do meio-ambiente humano. Assim, é possível citar os prédios, as construções,
os monumentos arquitetônicos, as estações, os museus e os parques, que albergam em si a qualidade de ponto turístico, artístico, paisagístico, arquitetônico ou
histórico. Os exemplos citados alhures, em razão de todos os predicados que ostentam, são denominados de meio-ambiente cultural concreto. Acerca do tema
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Ementa: Meio Ambiente. Patrimônio cultural. Destruição de dunas
em sítios arqueológicos. Responsabilidade civil. Indenização. O autor
da destruição de dunas que encobriam sítios arqueológicos deve
indenizar pelos prejuízos causados ao meio ambiente, especificamente
ao meio ambiente natural (dunas) e ao meio ambiente cultural
(jazidas arqueológicas com cerâmica indígena da Fase Vieira). Recurso
conhecido em parte e provido. (Superior Tribunal de Justiça – Quarta
Turma/ REsp 115.599/RS/ Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar/
Julgado em 27.06.2002/ Publicado no Diário da Justiça em 02.09.2002,
p. 192).
Diz-se, de outro modo, o meio-ambiente cultural abstrato, chamado, ainda, de
imaterial, quando este não se apresenta materializado no meio-ambiente humano, sendo, deste modo, considerado como a cultura de um povo ou mesmo
de uma determinada comunidade. Da mesma maneira, são alcançados por tal
acepção a língua e suas variações regionais, os costumes, os modos e como as
pessoas relacionam-se, as produções acadêmicas, literárias e científicas, as manifestações decorrentes de cada identidade nacional e/ou regional. Neste sentido,
é possível colacionar o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da
Segunda Região, quando, ao apreciar a Apelação Cível N° 2005251015239518, firmou entendimento que “expressões tradicionais e termos de uso corrente, trivial e
disseminado, reproduzidos em dicionários, integram o patrimônio cultural de um
povo” (Brasil, 2007). Esses aspectos constituem, sem distinção, abstratamente o
meio-ambiente cultural. “O patrimônio cultural imaterial transmite-se de geração
a geração e é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de
seu ambiente” (Brollo, 2006, p. 33), decorrendo da interação com a natureza e dos
acontecimentos históricos que permeiam a população.
O Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o registro de bens
culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria
o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, consiste
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em instrumento efetivo para a preservação dos bens imateriais que integram o

bens tombados encerrarem períodos da história nacional ou, mesmo, refletir os

meio-ambiente cultural. Como aponta Brollo (2006), o aludido decreto não insti-

aspectos característicos e identificadores de uma comunidade.

tuiu apenas o registro de bens culturais de natureza imaterial que integram o patrimônio cultural brasileiro, mas também estruturou uma política de inventariança,

É cediço que quando o Estado intervém na propriedade privada para proteger o

referenciamento e valorização desse patrimônio.

patrimônio cultural, busca preservar a memória nacional. Ao lado disso, o instituto
em comento permite que o aspecto histórico seja salvaguardado, eis que constitui

Ejeta-se, segundo o entendimento firmado por Fiorillo (2012, p. 80), que os bens

parte da própria cultura do povo e representa a fonte sociológica de identificação

que constituem o denominado patrimônio cultural consistem na materialização

de vários fenômenos sociais, políticos e econômicos existentes na atualidade. “A

da história de um povo, de todo o caminho de sua formação e reafirmação de

escolha do bem de patrimônio cultural que será tombado com precedência aos

seus valores culturais, os quais têm o condão de substancializar a identidade e a

demais se relaciona com o juízo de conveniência e oportunidade, e não é passível

cidadania dos indivíduos insertos em uma determinada comunidade. O meio-am-

de análise judicial” (Rio Grande do Sul, 2010).

biente cultural, conquanto seja artificial, difere-se do meio-ambiente humano em
razão do aspecto cultural que o caracteriza, sendo dotado de valor especial, nota-

Desta feita, o proprietário não pode, em nome de interesses particulares, usar

damente em decorrência de produzir um sentimento de identidade no grupo em

ou fruir de maneira livre seus bens, se estes se traduzem em interesse público

que se encontra inserido, bem como é propiciada a constante evolução fomenta-

por atrelados a fatores de ordem histórica, artística, cultural, científica, turística

da pela atenção à diversidade e à criatividade humana.

e paisagística. “São esses bens que, embora permanecendo na propriedade do

3 COMENTÁRIOS INTRODUTÓRIOS AO INSTITUTO
DO TOMBAMENTO: ACEPÇÃO CONCEITUAL E FONTE
NORMATIVA
O tombamento se apresenta como a forma de intervenção na propriedade, por
meio da qual o Poder Público objetiva proteger o patrimônio cultural brasileiro.
Neste sentido, já firmou entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que “o tombamento é ato administrativo que visa à preservação do patrimônio histórico, artístico ou cultural das cidades, de modo a impedir a destruição
ou descaracterização de bem a que for atribuído valor histórico ou arquitetônico”
(Minas Gerais, 2008). Com realce, o instituto em comento se revela, em sede de
direito administrativo, como um dos instrumentos criados pelo legislador para
combater a deterioração do patrimônio cultural de um povo, apresentando, em
razão disso, maciça relevância no cenário atual, notadamente em decorrência dos
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particular, passam a ser protegidos pelo Poder Público, que, para esse fim, impõe
algumas restrições quanto a seu uso pelo proprietário” (Carvalho Filho, 2011, p.
734). Os exemplos de bens a serem tombados são extremamente variados, sendo
os mais comuns os imóveis que retratam a arquitetura de épocas passadas na
história pátria, dos quais podem os estudiosos e pesquisadores extrair diversos
meios de conhecimento do passado e desenvolver outros estudos com vistas a
proliferar a cultura do país. Além disso, é possível evidenciar que é corriqueiro o
tombamento de bairros ou até mesmo cidades, quando retratam aspectos culturais do passado.
É verificável que a proteção dos bens de interesse cultural encontra respaldo na
Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe ao Estado o dever de
garantir a todos o exercício de direitos culturais e o acesso às fontes da cultura
nacional. “Por outro lado, nela se define o patrimônio cultural brasileiro, composto de bens materiais e imateriais necessários à exata compreensão dos vários
aspectos ligados os grupos formadores da sociedade brasileira” (Carvalho Filho,

2913

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

2011, p. 735). O Constituinte, ao insculpir, a redação do §1° do artigo 216 da Carta
de Outubro estabeleceu 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. “Independentemente do tombamento, o patrimônio
cultural e histórico merece proteção, e, neste caso, ainda que precária - até definitiva solução da questão em exame - essa proteção, se não for dada, inviabilizará
qualquer ação futura, pois a demolição é irreversível” (Minas Gerais, 2007).
Resta patentemente demonstrado que o tombamento é uma das múltiplas formas utilizadas na proteção do patrimônio cultural brasileiro. Como bem anota
Meirelles, “tombamento é a declaração do Poder Público do valor histórico, artísticos, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa
razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio” (Meirelles, 2012, p. 635). O tombamento é um dos institutos que têm por objeto a tutela
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Cível 1.0702.02.010330-6/001/ Relator: Desembargador Almeida Melo/
Julgado em 15.04.2004/ Publicado em 18.05.2004).
Ementa: Tombamento - Patrimônio Histórico e Cultural - Imóvel
reputado de valor histórico pelo município onde se localiza Competência Constitucional dele para aferi-lo e tombá-lo. Nada impede
que o Município, mediante tombamento, preserve imóvel nele situado
e que considere de valor histórico-cultural, “”ex vi”” do art. 23, inciso
III, da Lei Fundamental da República, que a ele - Município, atribui a
competência para fazê-lo. Ademais, a cada comunidade, com seus
hábitos e culturas próprios, cabe aferir, atendidas as peculiaridades
locais, acerca do valor histórico-cultural de seu patrimônio, com o
escopo, inclusive, de também preservá-lo. (Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais – Quarta Câmara Cível/ Embargos Infringentes
1.0000.00.230571-2/001/ Relator: Desembargador Hyparco Immesi/
Julgado em 09.10.2003/ Publicado em 03.02.2004)

do patrimônio histórico e artístico nacional, que implica na restrição parcial do

O diploma infraconstitucional que versa acerca do tombamento é o Decreto-Lei

imóvel, conforme se verifica pela legislação que o disciplina. Com o escopo de

N° 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio históri-

explicitar a proeminente natureza do instituto em comento, é possível transcrever

co e artístico nacional, trazendo à baila as disposições elementares e a fisionomia

os arestos que se coadunam com as ponderações estruturadas até o momento:

jurídica do instituto do tombamento, inclusive no que toca aos registros dos bens

Ementa: Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança.
Imóvel. Valor histórico e cultural. Declaração. Município. Tombamento.
Ordem de demolição. Inviabilidade. São deveres do Poder público, nos
termos dos arts. 23, III e IV; 30, I e IX e 216, §1º, da Constituição Federal,
promover e proteger o patrimônio cultural, artístico e histórico, por meio
de tombamento e de outras formas de acautelamento e preservação,
bem como impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
bens de valor histórico, artístico e cultural. Demonstrada, no curso do
mandado de segurança, a conclusão do procedimento administrativo de
tombamento do imóvel, com declaração do seu valor histórico e cultural
pelo Município, inviável a concessão de ordem para sua demolição.
Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso. (Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais – Quarta Câmara Cível/ Apelação

tombados. Sobreleva anotar que o diploma ora aludido traça tão somente as disposições gerais aplicáveis ao fato jurídico–administrativo do tombamento. Entrementes, este se consumará por meio de atos administrativos específicos, destinados a propriedades determinadas.

4 FUNDAMENTO DO TOMBAMENTO
Tal como ocorre com as demais espécies de intervenção na propriedade, o tombamento tem por fundamento a necessidade de adequar o domínio privado às
necessidades de interesse público. Por mais uma vez, com realce, é possível verificar a materialização da premissa que o interesse público prevalece em relação aos
interesses dos particulares. É por tal motivo que, ainda em relação ao presente
instituto, se pode invocar as disposições contidas nos artigos 5°, inciso XXIII, e 170,
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inciso III, ambos da Constituição Federal, os quais objetivam assegurar que a pro-

na preservação do patrimônio público, contudo, naquelas áreas inexiste qualquer

priedade alcance sua função social. Com efeito, a defesa do patrimônio cultural se

ambiente cultural que reclama preservação do Poder Público.

apresenta como matéria dotada de interesse geral da coletividade. Assim, “para
que a propriedade privada atenda a essa função social, necessário se torna que

Com realce, o que se objetiva é a instituição de limitações administrativas ur-

os proprietários se sujeitem a algumas normas restritivas concernentes ao uso de

banísticas, cujo sedimento, diametralmente diverso, está arrimado na mudança

seus bens, impostas pelo Poder Público” (Carvalho Filho, 2011, p. 736). Uma vez

de estratégia da política urbana e na carência de alteração de critérios para edifi-

obtida essa proteção, a propriedade estará cumprindo o papel para o qual a Con-

cação, sendo valorada a preservação da ordem urbanística, e não da ordem cul-

stituição Federal a destinou.

tural. As limitações administrativas urbanísticas, enquanto conjunto de institutos
jurídicos que afetam, de maneira direta, qualquer dos aspectos característicos

Destarte, é possível evidenciar que o tombamento encontra escora na necessidade

desse direito, encontram, in casu, substrato nas normas e princípios que orientam

de adequação da propriedade à correspondente função social e esta, por sua vez,

o Direito Municipal e Urbanístico, porquanto servem de instrumento de atuação

se consubstancia na necessidade de proteção ao patrimônio cultural, histórico,

e materialização urbanística. Ora, se a Administração Pública ambiciona alterar

artístico, paisagístico e científico. Ao lado disso, com destaque, a Emenda Consti-

critérios de edificação, a exemplo de natureza e objetivos de prédios, pode fazer

tucional N° 48, de 10 de agosto de 2005, que, ao acrescentar o §3° ao artigo 215 da

utilizando instrumentos urbanísticos, mas não por meio do tombamento que, tal

Constituição Federal, estabeleceu que diploma legislativo criasse o Plano Nacional

como visto até o momento, apresenta fito distinto.

de Cultura, de duração plurianual, com o escopo principal de fomentar o desenvolvimento cultural do País, tal como a interação de ações do Poder Público para

O instituto do tombamento, consoante expressa dicção do artigo 1° do Decre-

a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e

to-Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio

difusão de bens culturais e outras ações do gênero. Salta aos olhos o intuito de

histórico e artístico nacional, incide sobre bens móveis e imóveis. É imperioso fri-

atribuir, cada vez mais, realce aos valores culturais do País.

sar que os bens suscetíveis de tombamento são aqueles que traduzem aspectos
de relevância para a noção de patrimônio cultural brasileiro. Neste passo, claro é

Tem se tornado corriqueiro, entretanto, o tombamento de imóveis urbanos para

o diploma aludido acima, porquanto faz expressa menção a bens do patrimônio

o fito de obstar suas demolições e evitar novas edificações ou, mesmo, edificações

histórico e artístico. “Ultimamente o tombamento tem sido utilizado para proteger

em determinadas áreas urbanas, cuja demanda de serviços públicos e equipamen-

florestas nativas. Há equívoco nesse procedimento. O tombamento não é o instru-

tos urbanos se apresente como incompatível com a oferta possível no local. “Com

mento adequado para a preservação da flora e da fauna” (Meirelles, 2012, p. 636).

tal objetivo, certas zonas urbanas têm sido qualificadas como ‘áreas de proteção
ao ambiente cultural’, e nelas se indicam os imóveis sujeitos àquelas limitações”

Cuida salientar que as florestas são bens de interesse comum e estão condiciona-

(Carvalho Filho, 2011, p. 736), como bem espanca José dos Santos Carvalho Filho.

das ao regime legal especial estabelecido em diploma específico, o qual indica o

Transparece, nesses atos, notório desvio da perspectiva, porquanto são flagrante-

modo de preservação de determinadas áreas florestadas. O mesmo ocorre com a

mente ilegais e não apresentam qualquer conexão com o real motivo apresentado

fauna, que está orientada pelas disposições do Código de Caça e pelo Código de

pelo instituto do tombamento. O fundamento real deste instituto está assentado

Pesca, os quais acenam como preservas as espécies silvestres e aquáticas. Desta
feita, a preservação das florestas e da fauna silvestre tem que ser protegida por
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meio da criação de parques nacionais, estaduais e municipais ou mesmo reservas
biológicas, e não por tombamento como, de maneira equivocada, tem se observado no cenário atual, eis que desvirtua o fito a que se destina o instituto ora
mencionado.
Acalorados são os debates que discutem a natureza jurídica do instituto do tombamento, entretanto, a doutrina mais abaliza sustenta que se trata de instrumento especial de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada (Carvalho
Filho, 2011, p. 738), dotado de fisionomia própria e impassível de confusão com as
demais espécies de intervenção. Afora isso, apresenta natureza concreta e específica, motivo pelo qual, diversamente das limitações administrativas, se apresenta
como uma restrição ao uso da propriedade. Neste alamiré, é forçoso frisar que a
natureza jurídica do tombamento é a de se qualificar como meio de intervenção
do Estado, consistente na restrição ao uso de propriedades determinadas.
No que se refere à natureza do ato, em que pesem às ponderações que orbitam acerca de ser ele vinculado ou discricionário, cuida fazer uma clara distinção
quanto à natureza do ato e quanto aos motivos do ato. Sob o aspecto de que o
tombamento deve apresentar como pressuposto a defesa do patrimônio cultural, o ato se revela como sendo vinculado, porquanto o autor do ato não pode
praticá-lo ostentando motivo distinto. Desta sorte, o ato está vinculado à razão
nele constante. Entrementes, no que concerne à valoração da qualificação do bem
como de natureza histórica, artística, cultural, paisagística, etc. e da necessidade
de sua proteção, o ato é discricionário, eis que essa avaliação é privativa da Administração. “A escolha do bem de patrimônio cultural que será tombado com
precedência aos demais se relaciona com o juízo de conveniência e oportunidade,
e não é passível de análise judicial” (Rio Grande do Sul, 2010). Assente é o entendimento jurisprudencial que sedimenta as ponderações vertidas até o momento:
Ementa: Mandado de Segurança - Tombamento de bem imóvel
- Ilegitimidade ativa - Constituição há menos de um ano - Artigo
5º, LXX, alínea ‘b’ da Constituição Federal - Poder discricionário da
Administração para decretar o tombamento - Processo extinto - Art. 267,
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VI do CPC. A Constituição Federal exige expressamente a constituição
de Associação há pelo menos um ano para que possa legitimamente
ajuizar mandado de segurança coletivo, em defesa dos interesses dos
seus membros ou associados. O tombamento de prédio considerado
de interesse histórico, artístico ou cultural, é ato discricionário do
Administrador, sendo descabida a intervenção do Poder Judiciário no
processo de tombamento, quando não demonstrada a ilegalidade
do mesmo. Apelo improvido. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais – Segunda Câmara Cível/ Apelação Cível 1.0145.03.0943925/003/ Relator: Desembargador Jarbas Ladeira/ Julgado em 14.12.2004/
Publicado em 30.12.2004).
Ementa: Agravo. Liminar em mandado de segurança. Tombamento de
bem imóvel. O poder discricionário da autoridade administrativa vale,
na medida em que o ordenamento jurídico concede ao administrador
a prerrogativa de agir movido pelos critérios de oportunidade e
conveniência, sopesados com parcimônia para que o fim último seja
alcançado. Descabimento da intervenção do Judiciário no processo
de tombamento, indemonstrada, “”prima facia””, irregularidade no
mesmo. Agravo provido, para cassar a liminar. (Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais – Segunda Câmara Cível/ Agravo de Instrumento
1.0145.03.094392-5/001/ Relator: Desembargador Jarbas Ladeira/
Julgado em 03.02.2004/ Publicado em 20.02.2004).
Da mesma forma, é cabível, ainda, a observação de que o tombamento constitui
um ato administrativo, sendo imperioso, por via de consequência, que apresente
todos os elementos necessários para materializar a moldura de legalidade. O tombamento, enquanto instituto do direito administrativo, não acarreta a produção
de todo um procedimento; ao contrário, é efetivamente um ato só, um ato administrativo único. O que ocorre é que aludido ato resulta necessariamente de procedimento administrativo e corresponde ao desfecho de toda a sua tramitação.
Assim, o ato não pode ser perpetrado em uma única ação, ao revés, reclama todo
um sucedâneo de formalidades prévias.
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Do ato de tombamento resulta um sucedâneo de efeitos de maciça importância,

Em alinho às ponderações aventadas até o momento, cuida assinalar que o

no que toca ao uso e à alienação do bem tombado. Como o tombamento acarreta

destombamento – também nominado de cancelamento do tombamento -, é me-

restrição ao uso da propriedade privada, deve esse fato ser levado a registro no

dida excepcional, devendo observar alguns parâmetros, com o escopo de evitar

Cartório de Registro de Imóveis respectivo, sendo devidamente averbado ao lado

distorções em sua aplicação e violações aos princípios constitucionais culturais e,

da transcrição do imóvel. Caso o bem seja alienado, o adquirente tem a incumbên-

sobremodo, impliquem afronta aos direitos culturais consagrados pela Constitu-

cia de levar ao Registro de Imóveis a escritura pública, ou o termo de contrato, se

ição de 1988, a exemplo do corolário da preservação do patrimônio cultural. Com

for o caso, tendo o prazo de trinta dias para fazê-lo sob pena de multa correspon-

destaque, é imperioso ressaltar que o cancelamento do tombamento não apenas

dente a dez por cento do valor da avença pactuada, tal como para comunicar a

afasta a proteção conferida, mas também promove a desvalorização da coisa tom-

transferência ao órgão público cultural competente. “É vedado ao proprietário, ou

bada, porquanto retira o manto protetor e a moldura de patrimônio, motivo pelo

ao titular de eventual direito de uso, destruir, demolir ou mutilar o bem tombado”

qual, repise-se, deve ser utilizado em situações excepcionais. Ora, comumente, o

(Carvalho Filho, 2011, p. 743). Da mesma sorte, somente é autorizado a reparar,

destombamento se dá a partir de dois atos administrativos: o primeiro tem assen-

pintar ou restaurar o bem, desde que com prévia autorização especial do Poder

to quando o próprio órgão que tombou cancela o processo de tombamento e pro-

Público, nos termos do artigo 17 do Decreto-Lei N° 25, de 30 de novembro de

move a exclusão do bem cultural do Livro do Tombo, por diversos interesses, tais

1937.

como pressão exercida pelo proprietário contra o ato de proteção oficial, devido
a possibilidade de alienação do imóvel ou, ainda, para assegurar a modernização

Cabe ao proprietário o dever de conservar o bem tombado, a fim de mantê-lo den-

de uma cidade e, para finalizar, publica-se no Diário Oficial da União, do Estado

tro de suas características culturais. Entretanto, se não dispuser de recursos finan-

ou do Município. Em complemento, quando há o cancelamento do tombamento,

ceiros para realizar as obras de conservação e reparação, deve, carecidamente,

o procedimento adotado é voltado para a averbação do cancelamento no Livro do

comunicar o fato ao órgão que decretou o tombamento, o quando mandará ex-

Tombo, mantendo-se a inscrição de tombamento intacta, com o intuito de manter

ecutá-las a suas expensas. Em se tratando de caso de urgência, independente-

o registro histórico e documental de tal ato.

mente de comunicação, tem o Estado o poder de tomar a iniciativa e providenciar
as obras destinadas à conservação. Existem restrições também para a vizinhança

Neste jaez, um dos principais pilares condicionantes para aplicação do can-

do prédio tombado, porquanto sem que haja autorização do órgão competente,

celamento do tombamento repousa na premissa que tal ato deve ser precedido

é vedado fazer qualquer construção que impeça ou mesmo reduza a visibilidade

não apenas de manifestação do conselho, mas de mecanismos que assegurem a

em relação ao prédio sob proteção, tal como nele colocar cartazes ou anúncios.

participação popular no processo decisório, a exemplo do que preconiza as con-

Caso tal situação ocorra, é possível que seja determinada a destruição da obra

temporâneas políticas culturais e, maiormente, as políticas de patrimônio, por

ou a retirada do cartaz ou anúncio, podendo, até mesmo, ser aplicada multa, em

meio do conceito de referência cultural. Sendo assim, as principais hipóteses de

razão da infração perpetrada.

aplicação do cancelamento de tombamento são: (i) perecimento da coisa tom-

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A IMPRESCINDIBILIDADE
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE
DESTOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
2920

bada; (ii) desaparecimento do valor; e (iii) atendimento de interesse público superveniente. A primeira possibilidade está atrelada à inexistência física da coisa
tombada, ocasionada por fatores naturais ou similares, não se admitindo, entretanto, destombamento decorrente de qualquer ação dolosa com o fito de causar
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dano irreversível ao patrimônio cultural, sem prejuízo da responsabilização civil e

Esmiuçando o princípio ora referenciado, fato é que este se encontra entre um dos

criminal para tais atos. É importante ressalvar, pois, infelizmente, não são raros os

maciços pilares que integram a vigorosa tábua principiológica da Ciência Jurídica,

casos em que se destrói o patrimônio cultural, intencionalmente, a fim de extin-

o dogma da participação comunitária, que não é aplicado somente na ramificação

guir a coisa tombada, no intuito de se driblar a proteção conferida, em razão da

ambiental, preconiza em seus mandamentos que é fundamental a cooperação en-

impossibilidade de aplicação do tombamento sobre coisa não corpórea.

tre o Estado e a comunidade para que sejam instituídas políticas ambientais, bem
como para que os assuntos sejam discutidos de forma salutar. Com destaque, é

A segunda hipótese está vinculada ao desaparecimento do valor atribuído à coisa,

imperioso assinalar que o corolário em comento deriva da premissa que todos

levando-se em consideração que o valor se altera no tempo e no espaço, podendo,

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do regime jurídico do

em casos excepcionais, ser retirado da coisa por meio de critérios técnico-científ-

ambiente como bem de uso comum do povo, incumbindo a toda a sociedade o

icos, em processo administrativo próprio, com participação popular e respaldo

dever de atuar na sua defesa.

do conselho consultivo. A terceira hipótese – tomada com ressalvas – é a mais
comum e que merece maior aprofundamento, isto é, o possível cancelamento de

“A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou na defesa do

tombamento com vistas a atender interesse público superveniente ao direito cul-

meio ambiente a atuação presente do Estado e da sociedade civil na proteção e

tural – direito difuso – de preservação ao patrimônio cultural. Na segunda forma

preservação do meio ambiente, ao impor à coletividade e ao Poder Público tais

de destombamento, o Poder Judiciário promoverá o cancelamento da Resolução

deveres” (Fiorillo, 2012, p. 132). Ejeta-se, deste modo, que a proteção e preser-

de Tombamento, ainda que não haja consentimento do órgão responsável pela

vação do meio ambiente reclama uma atuação conjunta entre organizações ambi-

proteção oficial e dos proprietários.

entalistas, sindicatos, indústrias, comércio, agricultura e tantos outros organismos
sociais compromissados. Quadra pontuar, ainda, que o corolário em apreço en-

Premente faz-se evidenciar que, ao cotejar o Ordenamento Pátrio, o cenário na-

contra-se devidamente entalhado no princípio dez da Declaração da Conferência

cional ostenta um dos mais robustos sistemas de proteção ambiental do planeta.

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida

Entrementes, conflitos de competência de órgãos ambientais, escassez de recur-

como Declaração do Rio/92, que, em altos alaridos, dicciona que:

sos orçamentários, carência de informações e de planejamento são exemplos de
deficiências administrativas, que acarretam, corriqueiramente, a inaplicabilidade
dos preceitos normativos em sede ambiental.

“Quando a máquina estatal não

se apresenta habilitada a atender satisfatoriamente aos anseios da sociedade,
incumbe à própria sociedade atuar diretamente” (Thomé, 2012, p. 80). Ora, os cidadãos têm o direito e o dever de participar da tomada de decisões que tenham
o condão de afetar o complexo e frágil equilíbrio ambiental. Subsiste, nesta toada,
uma diversidade de mecanismos para proteção do meio ambiente que viabilizam
a concreta aplicação do princípio da participação comunitária.

2922

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados.
No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas,
inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a
conscientização e a participação popular, colocando as informações à
disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e
reparação de danos (Organização das Nações Unidas, 1992).
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Insta evidenciar, deste modo, que a democracia não se satisfaz tão somente com

patrimônio cultural e com seu consequente tombamento, há que, por via reversa,

as instâncias deliberativas dos representantes eleitos e de corpos burocráticos,

salientar que tal participação, também, faz-se carecida quando houver o proces-

comprometidos aos comandos legais. Ao reverso, é imperiosa a adoção de meios

so de destombamento, não podendo, então, qualquer decisão ser alicerçada à

de participação direta do povo ou da comunidade, tanto no que concerne à adoção

revelia da manifestação popular e contra o interesse da coletividade. Destarte, é

de macrodecisões, como ocorre com a realização de plebiscitos, referendos e ini-

necessário que sejam assegurados meios de participação popular no processo de

ciativa legislativa popular, como também em processos decisórios de extensão

destombamento, a exemplo de audiências públicas, consulta às associações de

setorial, como decisões de cunho administrativo, condominial e empresarial, des-

moradores e conselhos comunitários estabelecidos no entorno do bem tombado,

de que estas afetam, direta ou indiretamente, os indivíduos. Como Thomé bem

sob pena de o bem cultural ficar desprotegido e suscetível a danos considerados

explicita em seu magistério, “as questões ambientais, por sua própria natureza,

irreversíveis.

extensão e gravidade, enquadram-se como tema da macrodemocracia (...) e da
microdemocracia (participação popular e social, sobretudo das ONGs, em audiências públicas e em ações coletivas ambientais)” (Thomé, 2012, p. 81).
Além disso, como bem expõe Facin (2002, s.p.), o tema em exame objetiva uma
ação conjunta entre todos aqueles comprometidos com os interesses difusos e
coletivos da sociedade, sobretudo com a causa ambiental. Em razão de tais argumentos, raro não é a hipótese de ações civis públicas em defesa do meio ambiente
tendo como parte autora determinada Organização Não Governamental (ONG)
ou pessoa jurídica de direito público, os quais também têm o direito-dever de
tutelar o meio ambiente. Não é despiciendo citar que, “no Brasil, o princípio da
participação comunitária encontra-se inserido no art. 225, caput, da Constituição,
na disposição que prescreve ao Poder Público e à coletividade o dever de defender
e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações” (Thomé, 2012,
p. 81).
Ao volver um olhar analítico para o tema central, cuida evidenciar que as recentes
políticas públicas preservacionistas, calcadas no §1º do artigo 216 da Constituição
Federal de 1988, arvoram a participação popular como conditio sine qua non nos
processos de patrimonialização de bens culturais, com o espeque de ressoar o
bem cultural entre os sujeitos diretamente envolvidos com aquele, desencadeando, desta sorte, uma efetiva proteção ao patrimônio cultural. Ora, considerando
que a participação popular é imprescindível para o delineamento da proteção do
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RESUMO
A cultura brasileira é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais
indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e
escravos africanos. Assim, ao se analisar o meio ambiente cultural, 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. No Espírito Santo, as panelas de barro são o
tradicional recipiente de moquecas de peixe e outros frutos do mar, tal como da torta
capixaba, iguaria tradicional consumida no período das festividades da Semana
Santa. “Ícones da identidade cultural capixaba, a torta, as moquecas e as panelas
de barro ganharam o mundo e configuram, na literatura gastronômica, “a mais
brasileira das cozinhas”, por reunirem e mesclarem elementos das culturas indígena,
portuguesa e africana”. Ao lado disso, como manifesto patrimônio cultural imaterial
capixaba, o processo característico da produção das panelas de Goiabeiras conserva
todos os aspectos peculiares e indissociáveis com as práticas dos grupos nativos
das Américas, antes da chegada de europeus e africanos. As panelas continuam
sendo modeladas manualmente, com argila sempre da mesma procedência e com
o auxílio de ferramentas rudimentares, preservando, pois, o ofício caracterizador de
proeminente patrimônio cultural imaterial, encontrando, assim, respaldo e proteção
na Constituição Federal. É verificável, dessa maneira, que o crescimento da região
trouxe consequências diretas para a atividade desenvolvida, porquanto desvirtuou
a essência cultural do ofício, passando a permeá-lo por traços empresariais,
fomentado, sobremaneira, pelo Município de Vitória-ES, com vistas a estabelecer
um circuito turístico urbano que acaba suplantando as pequenas artesãs, cujo
ofício é desenvolvido em seus quintais e que recebem um fluxo menor de visitantes
e clientes do que aquele que frequenta o galpão da região. Assim, em razão da
renda que não consegue atender os gastos mínimos da população, verifica-se que as
paneleiras estão migrando do ofício tradicional em busca de renda fixa e atividades
formais. Neste passo, o presente busca analisar o embate entre a preservação
do ofício das paneleiras de Goiabeiras e o conflito existente com o crescimento
urbano desenfreado, sobretudo em decorrência das consequências produzidas pela
ampliação das fronteiras sem planejamento.
‘
Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial; Paneleiras de Goiabeiras; Rotas
Culturais.
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1 PONDERAÇÕES INAUGURAIS: A EDIFICAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE CULTURAL EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO

Nesta esteira, é possível subclassificar o meio ambiente cultural em duas espécies

Em sede de comentários introdutórios, cuida salientar que o meio ambiente cul-

os monumentos arquitetônicos, as estações, os museus e os parques, que alber-

tural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que pos-

gam em si a qualidade de ponto turístico, artístico, paisagístico, arquitetônico ou

suem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero,

histórico. Os exemplos citados alhures, em razão de todos os predicados que os-

turístico, científico, refletindo as características de uma determinada sociedade.

tentam, são denominados de meio ambiente cultural concreto.

distintas, quais sejam: uma concreta e outra abstrata. Neste passo, o meio ambiente cultural concreto, também denominado material, se revela materializado
quando está transfigurado em um objeto classificado como elemento integrante
do meio ambiente humano. Assim, é possível citar os prédios, as construções,

Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada pela natureza, como local-

Diz-se, de outro modo, o meio ambiente cultural abstrato, chamado, ainda, de

ização geográfica e clima. Assim, o meio ambiente cultural decorre de uma intensa

imaterial, quando este não se apresenta materializado no meio ambiente hu-

interação entre homem e natureza, porquanto aquele constrói o seu meio, e toda

mano, sendo, deste modo, considerado como a cultura de um povo ou mesmo

sua atividade e percepção são conformadas pela sua cultural. “A cultura brasileira

de uma determinada comunidade. Da mesma maneira, são alcançados por tal

é o resultado daquilo que era próprio das populações tradicionais indígenas e das

acepção a língua e suas variações regionais, os costumes, os modos e como as

transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e escravos africa-

pessoas relacionam-se, as produções acadêmicas, literárias e científicas, as man-

nos” (Brollo, 2006, p. 15-16). Desta maneira, a proteção do patrimônio cultural se

ifestações decorrentes de cada identidade nacional e/ou regional. Esses aspectos

revela como instrumento robusto da sobrevivência da própria sociedade.

constituem, sem distinção, abstratamente o meio ambiente cultural. Consoante
Brollo (2006, p. 33) anota, “o patrimônio cultural imaterial transmite-se de geração

Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural, enquanto complexo mac-

a geração e é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função

rossistema, é perceptível que se trata de patrimônio incorpóreo, abstrato, fluído,

de seu ambiente”, decorrendo, com destaque, da interação com a natureza e dos

constituído por bens culturais materiais e imateriais portadores de referência à

acontecimentos históricos que permeiam a população.

memória, à ação e à identidade dos distintos grupos formadores da sociedade
brasileira. Meirelles (2012, p. 634), em suas lições, anota que “o conceito de pat-

O Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o registro de bens

rimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens moveis e imóveis,

culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria

existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação

o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, consiste

a fatos memoráveis da História pátria” ou ainda em razão do proeminente valor

em instrumento efetivo para a preservação dos bens imateriais que integram o

artístico, arqueológico, bibliográfico, etnográfico e ambiental. Quadra anotar que

meio ambiente cultural. Como bem aponta Brollo (2006, p. 33), em seu magistério,

os bens compreendidos pelo patrimônio cultural contemplam tanto as realizações

o aludido decreto não instituiu apenas o registro de bens culturais de natureza

antrópicas como obras da Natureza; preciosidades do passado e obras contem-

imaterial que integram o patrimônio cultural brasileiro, mas também estruturou

porâneas.

uma política de inventariança, referenciamento e valorização desse patrimônio.
Ejeta-se, segundo o entendimento firmado por Fiorillo (2012, p. 80), que os bens,
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que constituem o denominado patrimônio cultural, consistem na materialização
da história de um povo, de todo o caminho de sua formação e reafirmação de
seus valores culturais, os quais têm o condão de substancializar a identidade e a
cidadania dos indivíduos insertos em uma determinada comunidade. Necessário
faz-se salientar que o meio ambiente cultural, conquanto seja artificial, difere-se
do meio ambiente humano em razão do aspecto cultural que o caracteriza, sendo
dotado de valor especial, notadamente em decorrência de produzir um sentimento de identidade no grupo em que encontra inserido, bem como é propiciada a
constante evolução fomentada pela atenção à diversidade e à criatividade humana.

2 SINGELOS COMENTÁRIOS AO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL
Tal como pontuado alhures, a cultura apresenta como traços estruturantes elementos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, os quais caracterizam uma
sociedade ou, ainda, um grupo social determinado, compreendendo, também, as
artes e as letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de
valores, as tradições e as crenças. Neste passo, é possível evidenciar que, em sede
de meio ambiente cultural, o conjunto de elementos que dá azo ao patrimônio
imaterial se apresenta como um dos mais relevantes traços caracterizadores da
identidade de uma população, não somente para a presente e as futuras gerações,
viabilizando a compreensão da humanidade e toda a sua evolução histórica. Com
efeito, é possível trazer à colação, com o escopo de robustecer as ponderações
estruturadas, o conteúdo do preâmbulo da Convenção sobre a proteção e a promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco:
Considerando que a cultura assume formas diversas através do tempo
e do espaço, e que esta diversidade se manifesta na originalidade e na
pluralidade das identidades, assim como nas expressões culturais dos
povos e das sociedades que formam a humanidade,
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Reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais como
fonte de riqueza material e imaterial, e, em particular, dos sistemas de
conhecimento das populações indígenas, e sua contribuição positiva
para o desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade de
assegurar sua adequada proteção e promoção [...]
Reconhecendo que a diversidade das expressões culturais, incluindo as
expressões culturais tradicionais, é um fator importante, que possibilita
aos indivíduos e aos povos expressarem e compartilharem com outros
as suas ideias e valores, [...]
Tendo em conta a importância da vitalidade das culturas para todos,
incluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal
como se manifesta em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as
suas expressões culturais tradicionais, bem como de ter acesso a elas,
de modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento (Organização das
Nações Unidas, 2014).
Ao lado disso, o conjunto de manifestações culturais, enquanto patrimônio imaterial de uma população, encontra-se estritamente atrelado à liberdade e à essência
da vida humana, pode ser considerado no plano jurídico como bem cultural que
confere concreção aos direitos humanos e como axioma de sustentação do patrimônio cultural. Trata-se de uma estrutura que robustece os laços de identificação
de um determinado grupo populacional. Ora, não é possível olvidar, em razão da
dinamicidade da vida contemporânea, tal como a difusão de informações e assimilação de valores diversificados, que o patrimônio cultural imaterial é constantemente recriado pelas comunidades e grupos, em razão da influência do ambiente,
das interações com a natureza e com a história. À sombra, a utilização da língua
consiste no exercício dos direitos culturais linguísticos, contrapartida dos direitos
oriundos da liberdade de expressão e comunicação, tal como a substancialização
do bem cultural intangível, especialmente por meio das formas de expressão.
Desta feita, em decorrência do assinalado, o patrimônio cultural imaterial se apresenta como elemento estruturante da diversidade característica de uma popu-
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lação. Ora, o Texto Constitucional assinalou que o tratamento da cultura e dos

grupos, cada um portador de identidades e de modos de criar, fazer e viver espe-

bens culturais deflui dos elementos que sustentam o Estado brasileiro como Esta-

cíficos.

do Democrático de Direito. Em razão disso, é possível afirmar a discussão alicerçada na diversidade cultural, e, por extensão, nos direitos e bens culturais desta

Com efeito, o posicionamento é dotado de proeminência na medida em que o

decorrentes, tem seu alicerce nos dispositivos constitucionais, já que o sistema

Texto Constitucional, com clareza solar, sublinha que o seu interesse não está

jurídico consagra um Estado de direito cultural e indica a construção de um Estado

centrado apenas em proteger objetos materiais que gozem valor acadêmico, mas

Democrático Cultural. Quadra pontuar que o traço cultural democrático é estabe-

também os bens de natureza material ou imaterial portadores de referência à

lecido constitucionalmente, notadamente: (i) pelos artigos que versam acerca da

identidade de cada grupo formador da sociedade brasileira. Ora, cada um dos

cultura, sobre a necessidade de respeito à diversidade cultural brasileira e sobre a

diversos grupos, assim como seus modos de fazer, criar e viver, é objetivo de

importância da tutela dos bens culturais que são bastiões dos grupos formadores

proteção conferida pelo Ente Estatal. Ao lado disso, a Carta de 1988 apresenta

da sociedade; e, (ii) pela estruturação do Estado para a tutela dos valores culturais

característico forte os ideais republicanos e democráticos, refletindo em todas as

com a colaboração da comunidade. Desta sorte, conquanto o Texto Constitucional

matérias nela versadas esses corolários, até mesmo porque estrutura-se como

não apresenta uma definição estanque do que é patrimônio cultural brasileiro,

escopo fundamental entalhado na Constituição o de edificar uma sociedade livre,

dispõe que o seu tratamento deve se orientar pelo respeito à diversidade e à

justa e solidária. Desta feita, a concepção em testilha informa a maneira por meio

liberdade e na busca da igualdade material entre e para os grupos constituintes

da qual o Estado deve proteger e promover a cultura.

da sociedade brasileira, maiormente os grupos desfavorecidos histórica, social e
economicamente.

3 O INSTITUTO DO REGISTRO ENQUANTO
INSTRUMENTO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE CULTURAL
Em sede de anotações introdutórias, cuida anotar que o registro do bem cultural
de natureza imaterial, para ser considerado válido e legítimo, reclama harmonia
com o ordenamento jurídico vigente. Com efeito, o Texto Constitucional consagra
em seu bojo a definição acercam de quais bens constituem o patrimônio cultural
brasileiro, estabelecendo, por via de consequência, as normas de proteção a esse
patrimônio, consoante afixa a redação do artigo 216. É verificável que o dispositivo em comento faz expressa referência aos bens portadores de identidade, ação
e memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. Desta feita, é possível
salientar que a Carta de 1988 não estrutura a sociedade brasileira como um todo
homogêneo, mas como uma sociedade multifacetada, constituída por diferentes
2934

Nesta linha, ainda, cuida mencionar que a ação cultural pública se apresenta como
absolutamente imprescindível à democratização da cultura, sendo considerada
como o procedimento que propiciai a convergência e o alargamento do público,
tal como a extensão do fenômeno de comunicação artístico, consoante o ideário
de que a política cultural é, juntamente com a política social, um dos modos utilizados pelo Estado contemporâneo para assegurar sua legitimação, ou seja, para
oferecer como um Estado que vela por todos e que vale para todos. Ao lado disso,
em razão da proteção cultural se fazer conjuntamente com o Estado e a sociedade, pode-se destacar que o Texto Constitucional afixou que o Poder Público,
com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, lançando mão, para tanto, de inventários, registros e tombamentos,
além de outras formas de acautelamento e preservação.
Infere-se que, dentre os instrumentos previstos para se proteger os bens culturais
brasileiros, encontra-se o instituto do registro, o qual se encontra regulamentado
pelo Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto de 2000, que institui o Registro de Bens
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Culturais de Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro,

dinâmica de desenvolvimento e transformação que não pode ser engessado ness-

cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Im-

es conceitos, sendo mais importante, nas situações concretas, o registro e a doc-

perioso se faz assinalar que a criação do instituto do registro está vinculada a di-

umentação do que intervenção, restauração e conservação. Acrescente-se que os

versos movimentos em defesa de uma compreensão mais ampla no que se refere

bens escolhidos para registro serão inscritos em livros denominados: (i) Livro de

ao patrimônio cultural brasileiro. “No Brasil, a publicação do Decreto 3.551/2000,

registros dos saberes, no qual serão registrados os conhecimentos e modo de faz-

insere-se numa trajetória a que se vinculam as figuras emblemáticas de Mário de

er; (ii) Livro das formas de expressão, o qual conterá as manifestações literárias,

Andrade e de Aloísio Magalhães, mas em que se incluem também as sociedades

musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; (iii) Livro dos lugares, no qual se inscreverá as

de folcloristas, os movimentos negros e de defesa dos direitos indígenas”, como

manifestações de espaços em que se concentram ou mesmo reproduzem práti-

bem observa Maria Cecília Londres Fonseca (2003, p. 62). De igual modo, o insti-

cas culturais coletivas; e, (iv) Livro das celebrações, no qual serão lavradas as

tuto em comento reflete as reivindicações dos grupos de descendentes de imi-

festas, rituais e folguedos, consoante afixa o Decreto Nº. 3.551, de 04 de Agosto

grantes das mais diversas procedências, alcançando, desta maneira, os “excluídos”

de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que con-

do cenário do patrimônio cultural brasileiro, estruturada a partir de 1937.

stituem o patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial e dá outras providências.

Nesta esteira, evidencia-se que o registro tem por finalidade reconhecer e valorizar
bens da natureza imaterial em seu processo dinâmico de evolução, viabilizando
uma apreensão do contexto pretérito e presente dessas manifestações em suas
distintas versões. Márcia Sant’Anna, ao discorrer acerca do instituto em comento,
coloca em realce que “não é um instrumento de tutela e acautelamento análogo
ao tombamento, mas um recurso de reconhecimento e valorização do patrimônio
imaterial, que pode também ser complementar a este” (Sant’anna, 2003, p. 52).
Assim, o registro corresponde à identificação e à produção de conhecimento acerca do bem cultural de natureza imaterial, equivalendo a documentar, pelos meios
técnicos mais adequados, o passado e o presente dessas manifestações, em suas
plurais facetas, possibilitando, a partir de uma fluidez das relações, o amplo acesso ao público. Nesta perspectiva, o escopo é manter o registro da memória dos
bens culturais e de sua trajetória no tempo, eis que este é o mecanismo apto a
assegurar a sua preservação.
Em razão da dinamicidade dos processos culturais, as mencionadas manifestações desbordam em uma concepção de preservação diversa daquela da prática ocidental, não podendo ser alicerçada em seus conceitos de permanência e
autenticidade. Os bens culturais de natureza imaterial são emoldurados por uma

2936

4 O EMBATE ENTRE O PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL E O DESENVOLVIMENTO URBANO: UMA
ANÁLISE DO OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS
COMO REFLEXO DA HISTÓRIA ORAL LOCAL
Como país dotado de um multiculturalismo ímpar, o Brasil, por meio da Constituição Federal, confere proteção ao pleno exercício dos direitos culturais, garantindo, em consonância com a forma estabelecida no §1º do artigo 215, a tutela
jurídica de toda e qualquer manifestação vinculada ao processo civilizatório nacional. Neste viés, essa concepção constitucional de dimensão multicultural na
estruturação e tutela do patrimônio cultural brasileiro é sagrada pela manutenção
do liame existente entre sociedade-Estado na materialização de tarefas de promovam tanto o exercício dos mencionados direitos, tal como a proteção e fruição dos
bens culturais materiais e imateriais que lhe conferem suporte. Neste cenário, “a
fabricação artesanal de panelas de barro é o ofício das paneleiras de Goiabeiras,
bairro de Vitória, capital do Espírito Santo. A atividade eminentemente feminina,
constitui um saber repassado de mãe para filha por gerações sucessivas, no âmbito familiar e comunitário” (Brasil, 2018d, p. 13).
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“Ícones da identidade cultural capixaba, a torta, as moquecas e as panelas de barro ganharam o mundo e configuram, na literatura gastronômica, “a mais brasileira
das cozinhas”, por reunirem e mesclarem elementos das culturas indígena, portuguesa e africana”. Ao lado disso, como manifesto patrimônio cultural imaterial do
Estado Capixaba, o processo característico da produção das panelas de Goiabeiras
conserva todos os aspectos peculiares e indissociáveis com as práticas dos grupos
nativos das Américas, antes da chegada de europeus e africanos. No mais, as panelas continuam sendo modeladas manualmente, com argila sempre da mesma
procedência e com o auxílio de ferramentas rudimentares, preservando, pois, o
ofício caracterizador de proeminente patrimônio cultural imaterial, encontrando,
assim, respaldo e proteção na Constituição Federal.

Figura 01. Processo de tingimento da panela de barro com a tintura do tanino. Fonte: Brasil,
2018d.

Cuida reconhecer que o ofício das paneleiras materializa técnica de cerâmica de
origem indígena, cujo aspecto proeminente está assentado na modelagem manual, queima a céu aberto e aplicação de tintura de tanino. Em que pese a urbanização e do adensamento populacional que passou a submergir o bairro de Goiabeiras, o ofício familiar da feitura de panelas de barro continua substancialmente
enraizado no cotidiano e no modo de ser da comunidade daquela região. É imperioso o reconhecimento do aspecto cultural dos modos de fazer, no tocante ao
ofício das paneleiras de Goiabeiras, tanto assim que tal prática foi o primeiro bem
cultural registrado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Livro de Registro dos Saberes, em 2002.
Com efeito, no Estado do Espírito Santo as panelas de barro são o tradicional re-

Figura 02. Processo de queima da panela de barro. Disponível em: <https://caipirismo.com.
br/2015/03/13/livro-registra-trabalho-das-paneleiras-de-vitoria-es/>. Acesso em 21 abr. 2018.

cipiente de moquecas de peixe e outros frutos do mar, tal como da torta capixaba, iguaria tradicional consumida no período das festividades da Semana Santa.
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Ao lado disso, há que se reconhecer que a forma de preparação das panelas de

À luz do exposto, o reconhecimento das panelas de bairro de Goiabeira ultrapassa

barro do Bairro de Goiabeiras observa um procedimento secularmente estrutura-

os limites territoriais do Estado do Espírito Santo, maiormente quando associa-

do, sendo que a técnica de cerâmica empregada é reconhecida, a partir de estu-

das à moqueca e à torta capixaba, expressões típicas da culinária da região, dis-

dos arqueológicos desenvolvidos, como legado proveniente das tribos indígenas

seminando o aspecto cultural da região. Ora, verifica-se, assim, que, de utensílios

Tupi-guarani e Uma, sendo que o maior número de elementos identificados está

domésticos, as panelas passaram a usufruir de categoria de ícone da identidade

diretamente associado ao segundo grupamento. Verifica-se, assim, que o saber

cultural do estado. Distintamente de outros grupos produtores de bens culturais

refletido no ofício registrado foi apropriado dos índios pelos colonos e descen-

que, a despeito de sua relevância para a formação nacional, se encontram mar-

dentes de africanos estabelecidos à margem do manguezal, localidade reconheci-

ginalizados na dinâmica social e econômica hegemônica, o grupo de paneleiras

da historicamente como um local no qual era desenvolvido o ofício.

da região de Goiabeiras conquistou, sobretudo a partir da década de 1980, a con-

Depois de secas ao sol, são polidas, queimadas a céu aberto e
impermeabilizadas com tintura de tanino, quando ainda quentes. Sua
simetria, a qualidade de seu acabamento e sua eficiência como artefato
devem-se às peculiaridades do barro utilizado e ao conhecimento
técnico e habilidade das paneleiras, praticantes desse saber há várias
gerações. A técnica cerâmica utilizada é reconhecida por estudos
arqueológicos como legado cultural Tupi-guarani e Una, com maior
número de elementos identificados com os desse último. O saber foi
apropriado dos índios por colonos e descendentes de escravos africanos
que vieram a ocupar a margem do manguezal, território historicamente
identificado como um local onde se produziam panelas de barro. (Brasil,
2018, p. 15).

sciência de sua importância no que tange ao processo de construção da identidade cultural regional. “O trabalho institucional do Iphan em favor da salvaguarda do ofício das paneleiras de Goiabeiras está voltado para o acompanhamento
dos processos e das atividades tradicionais, bem como das ocorrências de intervenções nas condições de produção, comercialização e promoção das panelas de
barro”. (Brasil, 2018d, p. 47-48).

Pontualmente, convém mencionar que, em decorrência do aspecto nos modos de
fazer em comento, as paneleiras executam seu ofício nos quintais e no galpão da
associação, alimentando, via de consequência, as relações familiares e de vizinhança próprias da atividade. Ao lado disso, percebe-se que os espaços de morar e
trabalhar se confundem, pois cada casa é uma oficina, na qual o fazer panelas de
barro convive, cotidianamente, com os afazeres domésticos e com a criação dos
filhos e netos, nos momentos de festa, de perdas e manifestações de fé. “Em casa
como no Galpão, é usual a presença de crianças participando das atividades, tanto
modelando a argila em pequenos formatos, como trabalhando no alisamento das
panelas”. (Brasil, 2018d, p. 21).

Figura 03. Processo de modelagem da panela de barro. Disponível em: <https://caipirismo.com.
br/2015/03/13/livro-registra-trabalho-das-paneleiras-de-vitoria-es/>. Acesso em 21 abr. 2018.
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É notório que o patrimônio cultural imaterial encerrado no ofício das paneleiras
de Goiabeiras reflete a confluência dos pilares que estruturam a constituição e
consolidação da cultura brasileira, pautando-se na assimilação de modos de fazer
que remontam aos povos nativos anteriores à chegada de europeus e africanos
no continente americano. Mais que um singelo ofício suburbano, a confecção de
panelas de barro, observado o procedimento estabelecido pelas paneleiras de
Goiabeira enseja patrimônio dotado de elevada densidade, desdobrando-se, pois,
em singular elemento integrante do cenário complexo e multifacetado que compreende a cultura nacional. Trata-se de apropriação e perpetuação dos saberes
assimilados e, até hoje, empregados na subsistência de uma população que nutre
um liame identificador, o qual está intimamente atrelado ao ofício desempenhado.
Ocorre, contudo, que se verifica, devido ao aumento desordenado e despido de
prévio planejamento do núcleo urbano, que o ofício desempenhado pelas paneleiras de Goiabeiras encontra-se em risco, notadamente em decorrência da degradação das áreas de mangue, local do qual é retirada a matéria-prima para a
prática do patrimônio cultural registrado. Mais que isso, há que se reconhecer,
ainda, que o crescimento urbano da região culminou na profissionalização e concorrência da atividade, objetivando atender um mercado consumidor, a produção
que é desenvolvida no galpão passou a gozar de um ritmo empresarial com maior
visibilidade publicitária, ao passo que as paneleiras do fundo de quintal foram
ofuscadas comercialmente, após a notoriedade recebida pelo galpão. É verificável,
dessa maneira, que o crescimento da região trouxe consequências diretas para a
atividade desenvolvida, porquanto desvirtuou a essência cultural do ofício, passando a permeá-lo por traços empresariais, fomentado, sobremaneira, pelo Município de Vitória-ES, com vistas a estabelecer um circuito turístico urbano que acaba suplantando as pequenas artesãs, cujo ofício é desenvolvido em seus quintais e
que recebem um fluxo menor de visitantes e clientes do que aquele que frequenta
o galpão da região. Assim, em razão da renda que não consegue atender os gastos mínimos da população, verifica-se que as paneleiras estão migrando do ofício
tradicional em busca de renda fixa e atividades formais.

2942

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em harmonia com todo o escólio apresentado, prima colocar em destaque que a
construção do meio ambiente cultural sofreu maciça contribuição com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Cuida salientar
que o meio ambiente cultural é constituído por bens culturais, cuja acepção compreende aqueles que possuem valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico,
espeleológico, fossilífero, turístico, científico, refletindo as características de uma
determinada sociedade. Ao lado disso, quadra anotar que a cultura identifica as
sociedades humanas, sendo formada pela história e maciçamente influenciada
pela natureza, como localização geográfica e clima. Com efeito, o meio ambiente
cultural decorre de uma intensa interação entre homem e natureza, porquanto
aquele constrói o seu meio, e toda sua atividade e percepção são conformadas
pela sua cultural.
O crescimento desordenado da região do Bairro de Goiabeiras, na cidade de
Vitória-ES, em conjunto com a degradação acentuada da região de mangue e a
publicidade conferida ao ofício das paneleiras daquela região desembocam em
um cenário de extremos contrastes. Tal fato decorre da premissa do Estado do
Espírito Santo e o Município de Vitória buscar estabelecerem um circuito turístico
urbano, fechando, contudo, os olhos para as consequências produzidas principalmente para as pequenas artesãs, eis que o Galpão das Paneleiras de Goiabeiras
recebeu claramente contornos empresariais. Assim, as paneleiras que atuam em
seus quintais atendem um público relativamente pequeno, quando comparado
com aquele que frequenta o galpão, produzindo, dessa maneira, de acordo com
as encomendas feitas pelos clientes, cujo número é inalterado, por consequências, os ganhos financeiros não são tão significativos quanto aqueles recebidos no
galpão.
A rentabilidade insuficiente para atender os gastos domésticos cotidianos faz com
que muitas paneleiras sejam compelidas a desenvolverem outras atividades no
mercado formal de emprego como serviço geral, faxineira, empregada doméstica
2943
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e outros. Mais que isso, a população mais jovem, ao observar que o trabalho é desgastante e não possui elevada rentabilidade, está cada vez mais buscando postos
de trabalho com remuneração fixa, perdendo o interesse pelo ofício desenvolvido.
Tal situação, em um futuro breve, associado à falta de argila, poderá comprometer
a sobrevivência de tal patrimônio cultural. Diante disso, por perceberem a ameaça
à sua tradição, as paneleiras se colocam à disposição para ensinar o ofício aqueles
que se interessam, mesmo que não sejam parentes ou não morem no bairro.
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RESUMO
“Miscigenada”, esta é a palavra que pode definir a cultura brasileira, resultado
da junção dos incontáveis tipo de culturas trazidos pelos diversos povos que aqui
habitavam. Cada grupo possuía seus próprios valores e costumes, alguns, até hoje,
são mantidos. E é acerca de tais legados deixados pelos povos do passado que surge
o interesse comunitário de proteção à tudo aquilo que contribuiu para a formação
de uma sociedade, adotado como princípio fundamental da pessoa humana no
texto solene da Constituição Federal de 1988. Nesta toada, parte-se da premissa de
eternizar, de forma valorizadora e incentivadora, tais riquezas de imperioso valor
social, que remetem à memória, à ação e identidade dos distintos grupos, definidos
como bens. Sustentando a necessidade de proteção e zelo de todo patrimônio
cultural, proporcionando acesso público ao patrimônio e para que sempre atue em
prol do interesse público, foram estabelecidos mecanismos estatais que atuariam em
prol de tal pensamento. Dentre estes, está o instituto do tombo, que visa a proteção
dos bens de cunho material, ou seja, os bens imóveis. As prescrições, definições
e limitações trazidas pelo tombamento para que se proteja o patrimônio trazem
consigo os deveres do entorno do bem tombado, tal qual será objeto do presente
estudo, analisando, juridicamente, seu conceito e suas principais características.

Palavras-chave: Interesse público; Patrimônio cultural; Tombamento; Entorno.
.

E-mail: taua_verdan2@hotmail.com
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1 INTRODUÇÃO
O meio ambiente cultural brasileiro é constituído por diversos bens culturais, materiais ou imateriais, cuja acepção compreende os de valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero, turístico e/ou científico para os
mais diversos grupos constituintes da própria sociedade, dentre eles afrodescendentes, indígenas e europeus de diversas partes, o que refletirá, essencialmente,
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 tradicionais indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores 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 criar, 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).
O conceito de patrimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens
moveis e imóveis, existentes no País, cuja conservação seja de interesse público,
por sua vinculação a fatos memoráveis da História pátria ou por seu excepcional
valor artístico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico e ambiental.
A partir daí, acende-se a chama sustentadora da necessidade de proteção e zelo
de todo patrimônio cultural, a fim de fazer com que se eternizem e influenciem a
formação das futuras gerações, proporcionando um vínculo interativo entre socie2950
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dade e natureza. Dentre os mecanismos estatais estabelecidos pela Constituição
Federal de 1988 para atuarem em prol de tal pensamento, está o instituto do
tombamento.
O instituto a ser estudado, além de garantir proteção e zelo à todo bem histórico-cultural, também tende a coordenar e proteger o meio, leia-se entorno, em que
o mesmo está inserido. A partir de tais ponderações, o presente objetiva analisar o
princípio da proteção do entorno, correlacionando-o à proeminência do instituto
do tombamento (expressão da intervenção do Estado na propriedade, em prol da
preservação do patrimônio cultural material) e como isto afeta o núcleo urbano do
município de Muqui, Espírito Santo.

2 PATRIMÔNIO CULTURAL E A PRESERVAÇÃO
CONSTITUCIONAL
A Constituição Federal em vigência traz consigo a promessa de proteger e fomentar, legalmente, todo patrimônio histórico-cultural brasileiro. Nesta linha
de exposição, consoante a dicção do artigo 216, cuida explicitar que a cultura
compreenderá bens de natureza material ou imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, tudo aquilo que remeta à identidade, à ação, em virtude
da preservação da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade e
cultura brasileira. Desta feita, há que se reconhecer que tal concepção, em decorrência de sua amplitude, inclui objetos móveis e imóveis, documentações, edificações, criações artísticas, científicas e/ou tecnológicas, conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.
O interesse 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 Administrativas; II. Ocupação Temporária; III. Requisição Administrativa; IV. Desapropriação; V. Servidão Administrativa; VI. tombamento), cada qual
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com sua hipótese e condições de aplicação, para interferir até mesmo em bens

Segundo Di Pietro (2013), o instituto do tombamento configura modalidade de

privados, independendo da vontade de terceiros.

intervenção do Estado em qualquer tipo de bem, dentre eles móveis ou imóveis,
materiais ou imateriais, públicos ou privados, em virtude da preservação do

Em alinho ao expendido, é importante consignar que o Texto Constitucional de

patrimônio histórico ou artístico cultural. Pode-se considerar requisitório de tal

1988 confere a competência de legislar, proteger e fornecer meios de acesso ao

preservação o bem cuja conservação seja de interesse público, seja por sua vin-

patrimônio cultural à União, aos estados-membros, Distrito Federal e municípios.

culação a fatos memoráveis da história brasileira, ou por seu grande valor arque-

Ademais, cuida salientar que os entes federativos supramencionados são respon-

ológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. O ideal num processo de tomba-

sáveis por tratar dos danos causados a bens e direitos de valor artístico, estético,

mento é que não se tombem objetos isolados, mas conjuntos significantes. Neste

histórico, turístico e paisagístico. O motivo de tal hierarquia vem do diferente pon-

sentido, já firmou entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

to de vista pelo qual a necessidade de preservação de um bem está compreen-

que “o tombamento é ato administrativo que visa à preservação do patrimônio

dida, ou seja, os critérios avaliativos, capazes de justificar o tombamento de um

histórico, artístico ou cultural das cidades, de modo a impedir a destruição ou des-

objeto, podem variar, de acordo com o ponto de vista avaliativo da União, de um

caracterização de bem a que for atribuído valor histórico ou arquitetônico” (Minas

estado-membro ou de um município, pois é evidente que haverá bens de valores

Gerais, 2008).

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

Com realce, o instituto em comento se revela, em sede de direito administrati-

estabelece que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais

vo, como um dos instrumentos criados pelo legislador para combater a deteri-

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

oração do patrimônio cultural de um povo, apresentando, em razão disso, maciça

difusão das manifestações culturais” (Brasil, 1988).

relevância no cenário atual, notadamente em decorrência dos bens tombados
encerrarem períodos da história nacional ou, mesmo, refletir os aspectos carac-

Diante das ponderações apresentadas até o momento, quadra assinalar que os

terísticos e identificadores de uma comunidade. Partindo da ideia de conjunto

bens e as prestações de serviços constituem o próprio objeto do direito, conforme

significativo, atualmente, excetuando-se seres humanos e exemplares animais

se infere das ponderações de Pereira (2008). Logo, no momento em que o enun-

isolados, tudo pode ser tombado; até mesmo um ecossistema para a preservação

ciador constituinte afirmar que o exercício dos “direitos culturais” será garantido

de uma ou mais espécies. Em harmonia com o escólio de Di Pietro (2013), a origem

a todos, estará afirmando que a cultura é objeto do direito, sendo tratado na at-

do vocábulo ‘’tombar’’, provém do direito português, no qual tem o significado

ual Constituição Federal como um bem jurídico, patrimônio, valor e povo. No que

de registrar, inventariar, inscrever nos arquivos do reino que serão guardados na

atina à noção jurídica de “bem”, esta se refere a toda utilidade, física ou ideal, que

Torre do Tombo (local onde ficavam os arquivos de Portugal). Ainda é sustentada

possa impactar na faculdade das ações do indivíduo, ou seja, compreenderão os

a ideia de que todo bem tombado deve ser registrado no Livro do Tombo (Livro nº

“bens” propriamente ditos, os passíveis e não passíveis de apreciação financeira.

1 do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Livro nº 2 do tombo histórico;

3 TOMBAMENTO: A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO
2952

Livro nº 3 do tombo das belas artes; das artes aplicadas), e, a partir deste momento, o bem passará a ser considerado bem de interesse público, impondo restrições
ao particular, tudo em prol da preservação.
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Tal como ocorre com as demais espécies de intervenção na propriedade, o tom-

ao ambiente cultural’, e nelas se indicam os imóveis sujeitos àquelas limitações”,

bamento tem por fundamento a necessidade de adequar o domínio privado às

como bem espanca José dos Santos Carvalho Filho (2011, p. 736). Transparece,

necessidades de interesse público. Por mais uma vez, com realce, é possível verifi-

nesses atos, notório desvio da perspectiva, porquanto são flagrantemente ilegais

car a materialização da premissa que o interesse público prevalece em relação aos

e não apresentam qualquer conexão com o real motivo apresentado pelo institu-

interesses dos particulares. É por tal motivo que, ainda em relação ao presente

to do tombamento. O fundamento real deste instituto está assentado na preser-

instituto, se pode invocar as disposições contidas nos artigos 5°, inciso XXIII, e 170,

vação do patrimônio público, contudo, naquelas áreas inexiste qualquer ambiente

inciso III, ambos da Constituição Federal, os quais objetivam assegurar que a pro-

cultural que reclama preservação do Poder Público.

priedade alcance sua função social. Com efeito, a defesa do patrimônio cultural se
apresenta como matéria dotada de interesse geral da coletividade. Assim, “para

Um processo de tombamento de um bem cultural ou natural pode ser solicitado

que a propriedade privada atenda a essa função social, necessário se torna que

por qualquer pessoa, seja física ou jurídica, proprietário ou não, por uma organi-

os proprietários se sujeitem a algumas normas restritivas concernentes ao uso de

zação não governamental, pelo representante de órgão público ou privado, por

seus bens, impostas pelo Poder Público” (Carvalho Filho, 2011, p. 736). Uma vez

um grupo de pessoas por meio de abaixo assinado ou por iniciativa do p r ó p r i o

obtida essa proteção, a propriedade estará cumprindo o papel para o qual a Con-

órgão responsável pelo tombamento, sendo de grande importância a descrição

stituição Federal a destinou.

da possível localização ou as dimensões e características do bem, juntamente com
a justificativa do motivo pelo qual se solicita o tombamento pelo solicitante, assim

Destarte, é possível evidenciar que o tombamento encontra escora na necessidade

discerne Lourenço (2006, s.p.). Quanto à competência legislativa do ato de tomba-

de adequação da propriedade à correspondente função social e esta, por sua vez,

mento, tem-se:

se consubstancia na necessidade de proteção ao patrimônio cultural, histórico,
artístico, paisagístico e científico. Ao lado disso, com destaque, a Emenda Constitucional N° 48, de 10 de agosto de 2005, que, ao acrescentar o §3° ao artigo 215 da
Constituição Federal, estabeleceu que diploma legislativo criasse o Plano Nacional
de Cultura, de duração plurianual, com o escopo principal de fomentar o desenvolvimento cultural do País, tal como a interação de ações do Poder Público para
a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e
difusão de bens culturais e outras ações do gênero. Salta aos olhos o intuito de
atribuir, cada vez mais, realce aos valores culturais do País.

[...] na esfera federal, o tombamento é realizado pela União, através do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Na esfera
estadual, realiza-se pela Secretaria de Estado da Cultura – CPC. Já na
esfera municipal, é realizado quando as administrações dispuserem de
leis específicas. O processo de tombamento poderá ocorrer inclusive,
em âmbito mundial, o qual será realizado pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, cujo bem será
reconhecido como Patrimônio da Humanidade (Lourenço, 2006, s.p.).
Lourenço (2006, s.p.), ainda delibera que é de responsabilidade do órgão que efet-

Tem se tornado corriqueiro, entretanto, o tombamento de imóveis urbanos para

uou o tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as possíveis inter-

o fito de obstar suas demolições e evitar novas edificações ou, mesmo, edificações

ações sociais nas áreas próximas ao bem tombado. Ou seja, quando se tem o

em determinadas áreas urbanas, cuja demanda de serviços públicos e equipamen-

tombamento de um bem, o que próximo a ele estiver, também sofre interferência

tos urbanos se apresente como incompatível com a oferta possível no local. “Com

do processo, mesmo que em menor grau de proteção. Com o que Lourenço (2006,

tal objetivo, certas zonas urbanas têm sido qualificadas como ‘áreas de proteção

s.p.) leciona, um objeto tombado não deverá ter sua propriedade alterada, nem
precisará ser desapropriado, ao contrário, embora deva-se manter as mesmas
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características de antes da data do tombamento. O objetivo, como supramencio-

demonstre a inexistência de relação entre o bem tombado e a proteção ao pat-

nado, é a proibição da destruição e da descaracterização do bem em questão, não

rimônio cultural.

havendo, desta forma, qualquer impedimento quanto a venda, aluguel ou herança
de um bem tombado, desde que este continue em estado de preservação. Portan-

Morais (2001, s.p.) aponta distinções entre tombamento e os outros institutos res-

to, aquele que ameaçar ou destruir um bem tombado estará sujeito a processo ju-

tritivos mais semelhantes. Quanto à servidão administrativa, distinguem-se: quan-

dicial, que poderá definir multas, medidas compensatórias ou até a reconstrução

to à finalidade, a servida administrativa visa a facilidade executória de obras e

do bem como se encontrava na data do tombamento, de acordo com a sentença

serviços público, enquanto o tombamento atua em virtude da proteção de objetos

final do processo. O autor ainda complementa que caso o proprietário possua a

históricos/artísticos culturais; e quanto ao fato de a S.A. ser onerosa, ocasionando

intenção de vender o bem, deverá, antecipadamente, reportar à instituição que

um ônus real de uso em virtude de terceiro, a medida que o Tombado é auto-ex-

realizou o ato de tombamento para que se atualize os dados.

ecutório, gratuito, e não transfere direitos à utilização do bem tombado, apenas
limita-o. Mello, ainda, vai ponderar que:

Para Gomes (2014, p.4), o tombamento trata-se de um processdimento administrativo tal qual deve passar por uma série de atos até sua conclusão, com sua
inscrição ou registro no Livro do Tombo. A lei não apresenta um procedimento padrão, embora descreva alguns atos indispensáveis para a organização do instituto.
A não observância dos preceitos legais para sua realização gerará vícios formais
passíveis de nulidades. Tais atos obrigatórios, são apontados por Alexandrino e
Paulo:
a) Parecer do órgão técnico cultural; b) A notificação ao proprietário,
que poderá manifestar-se, anuindo com o tombamento ou impugnando
à intenção do Poder Público de intentá-lo; c) Decisão do Conselho
Consultivo da pessoa incumbida do tombamento, após a menifestação
dos técnicos e do proprietário. A decisão concluirá: c.1) Pela anulação
do processo, caso haja ilegalidade; c.2) Pela rejeição da proprosta do
tombamento; ou c.3) Pela homologação da proposta, caso necessário
o tombamento; d) Possiblidade de interposição de recurso pelo
proprietário a ser dirigido ao Presidente da República (Alexandrino;
Paulo, 2011, p. 960).
Como manda todo processo administrativo, far-se-á a garantia do contraditório e da ampla defesa, previstos constitucionalmente no art. 5º LVI, juntamente
com a produção de provas legais por parte do proprietário do bem, para que se

2956

[...] distinguem-se os institutos do tombamento e da servidão em que:
a) a servidão é um direito real sobre a coisa alheia ao passo que o
tombamento também pode afetar um bem próprio e ser satisfeito
mesmo quando o bem terceiro é expropriado, sem que com extingam
os gravames inerentes ao tombamento [...]; b) a servidão não impõe ao
titular do bem tombado o dever de agir, pois não se exige um facere,
mas tão só um pati, ao passo que o tombamento constitui o titular do
bem tombado o dever de conservá-lo em bom estado, no que se inclui
todas as realizações de reforma para tanto necessárias; c) as servidões
só oneram bens imóveis e o tombamento tanto pode se referir a bens
imóveis quanto bens móveis, como quadros, estatuetas, jóias e outros
objetos de interesse cultural (Mello, 2013, p. 927).
E, quanto à limitação administrativa, primeiramente assemelham-se na gratuidade
de imposição e no fato de haver finalidade estética em muitos casos. Em relação
a suas diferenças, ressalta-se que o tombamento é um ato concreto, de limitação
abstrata, e geralmente atinente a uma categoria de bens determinados, com finalidade preservação, cogitando valores de horizontes mais reduzidos. Enquanto que a limitação administrativa possui caráter genérico e abstrato, podendo se
destinar a propriedades indeterminadas. Alexandrino e Paulo (2011) vai ponderar,
ainda, que as limitações administrativas são determinações de caráter geral, por
meio do qual o Poder Público comina a proprietários indeterminados, obrigações
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positivas, negativas ou permissivas, com o fito de condicionar as propriedades ao

valho Filho, 2011, p. 739). Doutro modo, a jurisprudência sustenta que “a existên-

atendimento da multicitada função social.

cia de procedimento administrativo para o tombamento do imóvel do impetrante
inviabiliza a demolição de seu bem, visto que o tombamento provisório se equi-

Para Lourenço (2006, s.p.), é possível mencionar duas classificações possíveis para

para ao definitivo, nos termos do artigo 10, §1º, do Dec. Lei 25/37” (MINAS GERAIS,

o tombamento: quanto à manifestação da vontade e quanto à eficácia do ato.

2006).

Tratando-se da manifestação da vontade, o tombamento poderá ser voluntário
ou compulsório. Segundo Carvalho Filho (2011), tombamento voluntário é ato do

Di Pietro (2013) explica que, com o tombamento de um bem, gera-se várias

particular do bem tombado não resiste a inscrição feita pelo Poder Público, ou

obrigações ao proprietário e às propriedades apensas. No que concerne às

no caso desse mesmo particular procurar o Poder Público para a procedência do

obrigações positivas, é possível elencar: I. Dever de conservação do bem destina-

tombamento de seu patrimônio.Já o tombamento compulsório é descrito como

do a preservação do mesmo, ou caso não houver meios, comunicar sua impos-

aquele em que o Poder Público irá inscrever o bem tombado independentemente

sibilidade ao órgão competente, sob pena de incorrer em multa correspondente

da anuência do particular.

ao dobro da importância em que foi avaliado o dano sofrido pela coisa; II. Assegurar o direito de preferência de aquisição em caso de alienação onerosa. Isto é,

Quanto à eficácia do ato, o tombamento pode ser considerado como provisório

caso o proprietário do imóvel resolva alienar este, deverá assegurar o direito de

ou definitivo. É provisório enquanto está em curso o procedimento administra-

preferência, oferecendo, na seguinte ordem: primeiramente à União, em seguida

tivo instaurado pela notificação, e definitivo quando, depois de concluído toda a

Estados, e, por fim, Municípios, sob pena de nulidade do ato, sequestro do bem

tramitação do processo, o Poder Público procede a inscrição do bem no Livro do

por qualquer dos titulares do direito de preferência e multa de 20% do valor do

Tombo. Cuida salientar que, acerca da provisoriedade do tombamento, o Superior

bem a que ficam sujeitos transmitente e o adquirente. As punições devem ser

Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que o tombamento provisório não

determinadas pelo Poder Judiciário; Morais (2001, s.p.) ainda acrescenta: ‘’III. Só

constitui fase procedimental, mas sim consubstancia verdadeira medida assecu-

haver transferência para esfera da federação, caso se trate de bem tombado pú-

ratória de preservação dobem até que sobrevenha a conclusão dos pareceres e

blico’’.

a inscrição no livro respectivo. “O instituto do tombamento provisório não é fase
procedimental precedente do tombamento definitivo. Caracteriza-se como medi-

Em harmonia com o escólio apresentado por Di Pietro (2013), as obrigações nega-

da assecuratória da eficácia que este poderá, ao final, produzir” (Brasil, 2003).

tivas podem ser descritas como: I. Vedação à destruição, demolição ou mutilação,
e, sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

José dos Santos Carvalho Filho discorre que tal entendimento discrepa da dis-

nal, atualmente IPHAN, repará-las, pintá-las ou restaurá-las, sob pena de multa

posição contida no artigo 10° do Decreto-Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937,

de 50% do dano causado. Morais (2001, s.p.), em tom de complemento, acres-

eis que o tombamento será considerado provisório ou definitivo, consoante esteja

centa que o bem tombado só poderá sair do país por curto período de tempo,

o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos

sem transferência de domínio, e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do IPH-

bens. “Segue-se, por conseguinte, que, a despeito de poder também revestir-se

AN. Ainda segundo Di Pietro (2013), há as obrigações dos imóveis vizinhos: I. As

de caráter preventivo, o tombamento provisório encerra, na realidade, fase do

propriedades em questão sofrem as consequências provindas do tombamento,

processo, porquanto decretado antes do ato final do tombamento definitivo” (Car-

dentre elas a de não realizarem construções que possam impedir ou dificultar a
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visualização do bem tombado, juntamente a impossibilidade de colocar anúncios

Segundo Costa e Telles (2013, p. 5),o cancelamento do tombamento, o destomba-

e cartazes próximos ao bem tombado, sob pena de destruição da obra ou multa

mento, trata-se de um instituto constitucional que serve de ferramenta de grande

de 50% do valor do objeto.

importância utilizada para salvaguardar bens jurídicos que se apresentarem, caso
a caso, devendo sua utilização ser guiada por interesse público superveniente,

Consoante o que pondera Gomes (2014), diferentemente das demais formas de

somente em casos extremos e excepcionais, seguindo parâmetros para que se

proteção ao patrimônio cultural, a exemplo, a desapropriação, não cabe, via de

tome a devida cautela em sua utilização, evitando assim possíveis distorções em

regra, indenização ao proprietário. Isso se deve ao fato do ato ser gratuito realiza-

sua aplicação que violem princípios constitucionais e, sobretudo, desrespeitem os

do pelo Poder Público. A autora ainda complementa acerta a ausência da indeni-

direitos culturais concebidos pela Constituição de 1988, como o direito à preser-

zação: “[...] a justificativa se dá pelo fato da propriedade do bem não passar para

vação do patrimônio cultural.

as mãos da administração pública, ou seja, a posse, propriedade e direitos sobre
o bem continuam em nome do proprietário” (GOMES, 2014, p. 6). Meirelles (2012)

O destombamento não somente afastará a proteção conferida, como também

frisa a idéia de que a doutrina não é pacífica quanto a essa questão, isso devido

desvalorizará a coisa outrora tombada, retirando assim o valor que antes lhe fora

à restrição dos direitos do proprietário impostos pelo tombamento em virtude

atribuído. Isto é, com o cancelamento do tombamento, o bem deixará de ter papel

do benefício coletivo, porquanto se o bem-estar social reclama o sacrifício de um

de patrimônio, por esta razão deve ser usado somente em casos extremos, assim

ou de alguns, aqueles ou estes devem ser indenizados pelo Estado, ou seja, pelo

dispõem Costa e Telles (2013, p. 6). Os autores ainda complementam: “quando há

erário comum do povo. Gomes (2014, p. 6) assevera ainda que essa corrente en-

o cancelamento de tombamento, [...] mantém-se a inscrição de tombamento no

tende que com as restrições impostas surge um esvaziamento econômico do bem,

Livro do Tombo intacta, a fim de preservar o registro histórico e documental de

o que gerará dano a seu proprietário.

tal ato”.

Nesta esteira, sempre que o tombamento de um imóvel reduzir-lhe o poder de

Ainda com o que Costa e Telles (2013, p. 8) lecionam, uma das principais condicio-

uso, gozo e função, pela necessidade de preservação em prol da coletividade, im-

nalidades para o cancelamento do tombamento é que tal ato deve ter precedido

pedindo de alterar seu estado de acordo com a vontade de seu proprietário, es-

não só de manifestação do conselho, mas também de mecanismos que garantam

tará caracterizado um dano, uma perda, um esvaziamento econômico. Ainda mais

participação popular em tal processo decisório. Quanto as principais hipóteses de

se antes do tombamento o status da utilização (edilícia, comercial, etc.) do imóvel,

aplicação, tem-se: a) perecimento da coisa tombada: caso haja inexistência física

era uma; e depois do tombamento, com as limitações havidas o status passa a

da coisa tombada, seja ela ocasionada por fatores naturais ou similares, no qual

ser outro, mais limitado. Gomes (2014, p. 7) afirma, em seu escólio, que tal ato

não se admitirá destombamento provindo de ações dolosas com intuito de causar

indenizatório, para essa parte da doutrina, deve ter proporção relacionada com o

irreversível ao patrimônio cultural, sem prejuízo da responsabilização civil e crim-

dano, não sendo apenas um prejuízo econômico, mas sim, o prejuízo decorrente

inal para tais atos; b) desaparecimento do valor do bem: esta hipótese se refere

da constrição de um direito, gerando o dever de indenizar.

ao desaparecimento do valor atribuído à coisa, considerando-se o tempo e espaço

4 DESTOMBAMENTO
2960

em que o valor se alterará, com possibilidades de ser retirado da coisa por meios
de critérios técnico-científicos, em processo administrativo próprio, com participação popular e com consentimento do conselho consultivo; c) atendimento de

2961

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

interesse público superveniente: é a hipótese mais comum, por assim dizer. Visa

positivos’’ (Costa; Telles, 2013, p. 11). Logo, os instrumentos urbano-ambientais,

atender o interesse público superveniente ao direito cultural de preservação ao

potencialmente, colaborarão na preservação dos bens culturais, não impedindo a

patrimônio cultural.

dinâmica de crescimento das cidades ou substituir o instituto jurídico do tomba-

As recentes políticas públicas de preservação, com base no art. 216,
§1º da CF/88, prezam pela participação popular nos processos de
patrimonialização de bens culturais, a fim de assegurar ressonância
entre bem cultural e sujeitos diretamente envolvidos com tais bens,
acarretando, desta feita, uma efetiva proteção ao patrimônio cultural
(Costa; Telles, 2013, p. 10).

mento quando este for considerado inapropriado.
Com o cancelamento do tombamento, além da participação obrigatória dos Conselhos Federal, Estadual ou Municipal de Proteção/ Preservação do Patrimônio
Cultual (sendo permitida a possibilidade de tombamento cumulativo), de acordo
com o procedimento de tombamento compulsório previsto em lei, indo de acordo
com o(s) grau(s) de interesse federativo na questão, valendo dos métodos previs-

Neste sentido, decisões que revertam o status jurídico de um bem cultural recon-

tos no Estatuto da Cidade, para que seja assegurada a manifestação decisória da

hecido como patrimônio cultural devem ser compartilhadas com a comunidade,

população e, consequentemente, sua audiência. Via de regra, conforme Costa e

não podendo ser tomadas às suas revelias e contra o interesse da coletividade.

Telles dispõem, o destombamento só poderá ser exercido:

Portando, devem ser assegurados os meios de participação da sociedade nesse
processo delicado de “despatrimonialização”, tais como: “audiências públicas, consulta às associações de moradores e conselhos comunitários do entorno do bem
tombado” (Costa; Telles, 2013, p. 11). Havendo pena de o bem cultural em questão
ficar desprotegido e propenso a danos irreparáveis. Costa e Telles dispõem:
A colaboração da comunidade se faz mais ainda necessária quando
o destombamento pode implicar não apenas na descaracterização
dos valores identitários de um local, mas também ocasionar impactos
ambientais, problemas de mobilidade urbana e de poluição visual,
atmosférica e sonora. Por conseguinte, em interpretação sistemática do
ordenamento jurídico brasileiro, não há como dissociar o Estatuto das
Cidades, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, da proteção do
patrimônio cultural e a aplicação de seus institutos (Costa; Telles, 2013,
p. 22).
O Estatuto da Cidade, com suas normas a respeito das formas de organização
dos centros urbanos, colabora ajudando a obstruir problemáticas do tombamento, principalmente com relação aos bens imóveis. ‘’[...] a inserção do patrimônio
cultural material nos planos urbanísticos age de forma a apresentar resultados
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[...] em prol da violação do procedimento administrativo previsto em lei
ou por instauração de outro processo, garantidos a ampla defesa e o
contraditório do particular e da sociedade como um todo, ouvindo o(s)
Conselho(s) do Patrimônio Cultural (Costa; Telles, 2013, p. 24).
Quanto aos critérios de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo, ainda que atendam o princípio administrativo-constitucional da motivação
dentro de sua discricionariedade, não podem esquecer da intervenção e a participação da sociedade no zelo pelo patrimônio cultural, de acordo com o artigo
216, § 1º da Constituição da República de 1988. O interesse público deve estar de
acordo com os reclames sociais da coletividade, já que os cidadãos e legitimados
pela a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem o direito de contrariar a anulação
do tombamento pela via judicial, através da Ação Popular e da Ação Civil Pública.

5 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO ENTORNO E A
AFETAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE MUQUI
O município de Muqui, reconhecido por ser o maior sítio histórico do Espírito Santo, símbolo iconográfico do patrimônio cultural, sobretudo do final do século XIX e
2963
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início do século XX, se localiza no sul do estado. E, exatamente devido a tal impor-

em Muqui, mas, segundo dados do próprio IPHAN, de uma forma mais ou menos

tante valor cultural, por sua vinculação a fatos memoráveis de sua história, por seu

generalizada por todo o país. Destarte, fora instituída a “Comissão Pró-tomba-

grande conjunto arquitetônico, desde seus casarios antigos, suas praças, Igrejas

mento’’ que:

até Estação da Leolpodina (atualmente desativada para transporte de passageiros
e transformada em Centro Cultural) bem como todas as outras peculiaridades, o
sítio é, em maior parte, tombado.
Segundo Gonzaga (2005, p. 23), tal processo não fora realizado sem que a comunidade local da época tivesse se manifestado contrária à constante perda de
seus referenciais arquitetônicos (no decorrer das últimas décadas, Muqui passava
por um crescimento acelerado, tal qual levava à irreversível destruição do cenário

[...] será responsável pela gerência do processo de tombamento
municipal, formada por membros da comunidade local, que, após
discussões, encaminhou ao legislativo municipal ante-projeto de lei,
tal qual fora transformado na lei nº 070/99, LEI DO TOMBAMENTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE MUQUI. Como conseqüência desse trabalho
são criados o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de
Turismo, além da Lei de Tombamento Municipal, uma vez que a nível
Estadual o processo estava paralisado (Gonzaga, 2005, p. 25).

configurado com o passar dos anos. Já não se restava muito do antigo Arraial do
Lagarto, fundado em meados do século XIX, apenas alguns resquícios arruinados

Gonzaga (2005, p. 26) ainda pondera que, a fim de subsidiar o tombamento mu-

da Fazenda Entre Morros e da Fazenda Boa Esperança. Quanto a florescente ci-

nicipal do Sítio Histórico de Muqui, o inventário de seu patrimônio histórico-cultur-

dade do café, das décadas de 20 e 30 do século XX, ainda restava um número con-

al fora desenvolvido por membros do Conselho Municipal de Cultura em conjunto

siderável de estruturas arquitetônicas remanescentes, algumas destas de grande

a funcionários da Secretaria Municipal de Cultura. Tal inventário teve sua base nas

importância).

edificações situadas na área urbana, como primeiro elemento a ser preservado.

O autor pondera que, no ano de 1988, fora encaminhado um abaixo assinado

Após 22 anos em processo de corrimento, no dia 05 de novembro de 2009, o Con-

de moradores, ainda que não houvesse registro algum de qualquer entidade de

selho Estadual aprovou o processo de tombamento do sítio histórico em sua toa-

classe ou organização não governamental atuante na cidade, ao Conselho Estadu-

da, após realizadas treze Reuniões Ordinárias para se discutir a respeito. Beneve-

al de Cultura, solicitando o tombamento da cidade a nível estadual. Dentre todas

nute, acerca da décima terceira reunião, pondera:

as desavenças, após variadas reuniões foram realizadas em conjunto com a comunidade local, o processo parou, deixando a comunidade desamparada e sem
saber o que deveriam fazer. O que levou a organização de algumas manifestações
isoladas, principalmente quando algum proprietário pretendia demolir ou alterar drasticamente sua morada, embora ainda não existissem instrumentos legais
para impedi-los de tal.
Foi a partir de 1999, próximo a data de comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil, as discussões acerca do patrimônio cultural e sua relevância entraram novamente no plano de discussão da comunidade, não ocorrendo apenas

2964

[...] na reunião estavam presentes várias autoridades no assunto, dentre
eles: os conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, o membro do
Ministério Público de Muqui, o Pároco da Igreja São João Batista, a
Secretária Estadual de Cultura e membros da população Muquiense.
A votação foi unânime no sentido de aprovar o tombamento estadual
do Sítio Histórico de Muqui, “ressalvando a necessidade de uma
responsabilidade compartilhada e o comprometimento do Prefeito, da
Câmara de Vereadores e do Ministério Público, para que todos tomem
conhecimento dos atos consequentes para a preservação do casario”.
A respeito do tema, merece destaque a fala da presidente do Conselho
Estadual de Cultura [...] (Benevenute, 2016, s.p.).
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A partir deste momento a cidade de Muqui passou a contar com 186 imóveis

proteção e zelo ao patrimônio cultural sejam maximizadas, como mais uma for-

preservados e reconhecidos historicamente. Vale ressaltar ainda que, desde 2012,

ma de resguardar os bens tombados. E, ainda segundo a autora, a proteção do

o município possuía planos para ingressar em tombamento na esfera federal. A

entorno também é tratada pela Lei n° 6.513/1977, regulamentada pelo Decreto

legislação brasileira protege, além do patrimônio cultural tombado em si, todo o

Federal n° 86.176/1981, dispondo sobre as áreas especiais de interesse turístico,

seu entorno (art. 18 do Decreto-lei 25/37), que pode ser composto de vazios, chei-

estabelecendo ainda a possibilidade de definir zonas de duas espécies de entorno

os, bens imóveis, móveis, naturais e artificiais, a fim de obstruir construções que

(O desrespeito a essas restrições poderá implicar a imposição de sanções previa-

dificultem o acesso ao bem ou reduzam sua visibilidade no meio inserido, agin-

mente definidas no artigo 24, inciso V, do mesmo diploma legal):

do como um ampliador indireto dos instrumentos de salvaguarda da perspectiva,
iluminação, visibilidade, emolduração ambiental e ornamentação de inteireza do
complexo monumental.
Segundo Rangel (2014), o Decreto Nº 86.176, de 06 de julho de 1981, responsável
pela regulamentação da Lei Nº. 6.513, de 20 de dezembro de 1977, tal qual dispõe
acerca da criação de áreas especiais e estabelecimento de locais de interesse
turístico e dá outras providências, disciplina as áreas especiais de interesse turístico, instituindo a possibilidade de definição de zonas de entorno, nas quais podem
ser categorizadas em duas espécies. A primeira delas, diz respeito ao entorno de
proteção, presente no espaço físico necessário ao acesso de todos e de interesse
turístico e à sua conservação, manutenção e valorização. Quanto a segunda, esta
tende a compreender o entorno de ambientação, consagrada no espaço físico
necessário à harmonização do ponto de interesse turístico com a paisagem em
que se situa. Acerca da aptidão dos que integram o entorno, Marchesan dispõe:
São aptos a integrarem o entorno, além dos imóveis que envolvem o
bem tombado, todos os elementos que compõem um determinado
espaço urbano ou construído (tais como o mobiliário urbano, a
pavimentação, cartazes e painéis publicitários) e o meio natural
(vegetação, topografia do terreno) (Marchesan, 2013, p. 02).

a) entorno de proteção: espaço físico necessário ao acesso do público
ao Local de Interesse Turístico e à sua conservação, manutenção e
valorização; b) entorno de ambientação: o espaço físico necessário à
harmonização do Local de Interesse Turístico com a paisagem em que se
situa (Brasil, 1977).
Ademais, segundo o que expressa Rangel (2014), a mudança na localização de um
imóvel ou sua remoção do meio em que está inserido acarreta riscos não só para
a própria existências, mas também para a função social, cultural e história a que
parece vinculado, alem de que a situação de um imóvel confere de ordinário a seu
entorno um caráter derivado daquele, de tal maneira que, não apenas o bem em
si, mas o sítio, restam, solidamente, qualificados ao caracterizarem-se o primeiro.
Consoante a isso, é preciso que se submeta a relocação ou traslado à permissão
prévia por parte da Administração Pública, como demanda a preservação de tais
bens, mediante as circunstâncias e como resultado de evidente relação existente
entre a remoção do bem e a privação ou degradação de seu próprio destino.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, conclui-se que o município de Muqui é um “artefato”
humano, legado de diversas coletividades e que está em constante fase de trans-

Ao mesmo tempo em que a área de entorno possa ser extremamente ampla, in-

formação. Sendo assim, fica clara a necessidade de preservar e zelar todos os as-

cluindo com todos os elementos que integram aquele espaço previamente de-

pectos, não só como patrimônio cultural ou monumentos isolados, mas como pat-

limitado e que, por sua natureza, pode ser tanto urbano como rural, o entorno

rimônio ambiental de importância comunitária, preservando a cultura, de modo

não configura um fim a si mesmo e entranha um meio para que a promoção de

geral (linguagem, os usos, os lotes, a paisagem natural e o próprio homem).
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Embora o princípio constitucional de se proteger tudo aquilo que colaborou para a
formação de uma sociedade para que se eternize a história dos povos antigos pelas futuras gerações à frente como uma herança seja esplêndido, deve-se atentar
que as restrições impostas pelo instituto do tombo e os próprios entorno podem
acabar por gerar conflitos com outras necessidades também constitucionalizadas,
como à exemplo, também encontrado no município, o conflito entre os bens tombados (calçadas, ruas, praças e etc) e as pessoas com mobilidade reduzida, o que
acaba por dificultar a acessibilidade de tais pessoas, também tratada no Constituição Federal de 1988 como direito fundamental do ser humano. Afinal, como promover melhorias em relação a princípios constitucionais sem acabar por modificar
ou destruir os bens tombados ou o próprio cenário em que este está inserido? É
uma problemática delicada que tem sido muito tratada nas cidades abrangidas
pela instituto do tombo nos tempos modernos.
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RESUMO
Definida por doutrinadores da corrente antropológica como todo o complexo de
conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e habilidades adquiridas pelo
homem no desenvolver da história, a cultura é, em outras palavras, o legado de
valor imprescritível deixado por povos do passado, formada por diversos aspectos
angariados ao passar dos anos. Assim, o patrimônio cultural passa a desempenhar,
no quadrante introduzido pela Constituição Federal de 1988, importante papel
no fortalecimento da identidade do povo brasileiro, sobretudo como elemento de
autoidentificação de tradições e valores compartilhados ao longo da história. A
cultura, nesta linha, passa a ser emoldura pelo aspecto de verdadeiro direito de
cunho difuso, compreendendo presente e futuras gerações. Nesta esteira, o escopo do
presente estudo consiste em apresentar, de um ponto de vista jurídico, o que tange
no resguardo e salvaguarda daquilo que constitui o patrimônio cultural e natural,
bem como abordando o princípio de dignidade da pessoa humana, abarcado
pela Constituição Cidadã, tal qual prevê o acesso a todos à cultura como forma de
concretização da figura ‘’cidadão’’, e as principais características do que seria o in
dubio pro monumento em prol da preservação do patrimônio cultural.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; In dubio pro monumento; Tutela Jurídica.
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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 científico para os mais diversos grupos constituintes da própria sociedade, dentre eles
afrodescendentes, indígenas e europeus de diversas partes, o que refletirá, essencialmente, 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-
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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 Francesa, surgiam as primeiras preocupações para com políticas que zelassem pela salvaguarda de bens que constituem tudo aquilo conhecido como patrimônio cultural. 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.).

cionais indígenas e das transformações trazidas pelos diversos grupos colonizadores e escravos africanos. Nesta toada, ao se analisar o meio ambiente cultural,

Assim, o patrimônio cultural constitui-se do reconhecimento e preservação da cul-

enquanto complexo sistema, é perceptível que é algo incorpóreo, abstrato, fluído,

tura, história e identidade de um povo. Portanto, aflorou-se, a partir daí, uma sen-

constituído por bens culturais materiais e imateriais portadores de referência à

sibilidade em volta daquilo que fez parte da história de criação e evolução de um

memória, à ação e à identidade dos distintos grupos formadores da sociedade

povo, impedindo assim o esquecimento dos feitos do passado. Como asseveram

brasileira, nos quais se incluem: (I) as formas de expressão; (II) os modos de cri-

Ribeiro e Zanirato (2006, s.p.), a partir daí, foram implementadas as ações políticas

ar, fazer e viver; (III) as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; (IV) as obras,

para fins de conservação dos bens de denotação poderosa; que representassem

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações

a grandeza da grandeza da nação que os portava, nas quais uma administração

artístico-culturais; (V) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,

qualificada era encarregada de elaborar instrumentos jurídicos e técnicos para

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988).

a salvaguarda, bem como procedimentos técnicos fundamentais para a conservação e restauração dos monumentos.

Isto posto, o presente estudo atuará no escopo de apresentar conceitos jurídicos e doutrinários acerca do meio ambiente cultural, na concepção de patrimônio

Ao longo dos anos, de forma gradativa, essa preocupação com legados de um

histórico e artístico-cultural, tratando dos princípios englobados pela Constituição

passado distante estendeu-se por diversas partes do mundo ocidental, sempre

da República Federativa do Brasil de 1988 no que se referem ao acesso à própria

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

O SPHAN era subordinado ao Ministério da Educação, passando a ser, posterior-

supramencionados lecionam:

mente, Departamento, Instituto, Secretaria e, de novo, Instituto do Patrimônio

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.).

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como é conhecido atualmente (2017). Segundo 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 Decreto-Lei n.25, de 1937. Foram criadas novas possibilidades de intervenção, como

No curso do século XX, no Brasil, o princípio de proteção dos bens que históri-

a vigilância o poder de polícia. Ainda com o exposto pelos autores supramencio-

co-culturais surge na Era Vargas, mais precisamente, no artigo 10 da Carta Consti-

nados, as Constituições de 1934 e 1937 cuidaram de tutelar sobre o patrimônio

tucional de 1934. Com o Decreto-Lei n.° 25, de 30 de novembro de 1937, tem-se

cultural a plano constitucional, embora tenha sido a promulgação da Constituição

a criação de uma instituição nacional de proteção do patrimônio, o SPHAN (1937-

Federal de 1988 que trouxe grandiosas e importantes alterações no tange à tutela

1946) – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tal decreto definia o

para com o mesmo, ampliando seu conceito e criando novas formas e instrumen-

patrimônio histórico e artístico nacional como:

tos de salvaguarda e preservação.

[...] 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.).
2976

Empregadas como um dos princípios fundamentais para o bom funcionamento do
Estado Democrático de Direito, tais quais trazidos e utilizados como base de ramificação 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 material ou imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, tudo aquilo que
remeta à identidade, à ação, em virtude da preservação da memória dos diferentes 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 amplitude, inclui objetos móveis e imóveis, documentações, edificações, criações
artísticas, científicas e/ou tecnológicas, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O interesse 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 Administrativas; II. Ocupação Temporária; III. Requisição Administrativa; IV. Desapropriação; V. Servidão Administrativa; VI. Tombamento), cada qual com suas hipóteses 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 diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, também princípio fundamental
da Constituição Cidadã.
Em outras palavras, tudo aquilo relacionado ao patrimônio cultural é resultante
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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 acesso ao
patrimônio cultural à União, aos estados-membros, Distrito Federal e municípios.
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 diferente ponto de vista pelo qual a necessidade de preservação de um bem está compreendida, 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 constituinte afirmar que o exercício dos “direitos culturais” será garantido a todos,
estará afirmando que a cultura é objeto do direito, sendo tratado na atual Constituição 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.

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,
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necessários para o efeito e da insuficiência de recursos econômicos,
científicos e técnicos do país no território do qual se encontra o bem a
salvaguardar; [...]

Nas palavras de Rangel (2014, p. 16), tratando-se do corolário do in dubio pro monumento, este encontra amparo na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 23 de novembro de 1972, já supramencionada. A fim
de aprofundar conhecimentos sobre o documento em questão, a Convenção se
deu pela preocupação para com o futuro incerto do patrimônio cultural e natural. Ora, esse se encontrava (e ainda se encontra) ameaçado de destruição pelo
desenvolvimento econômico e, consequentemente, expansão das áreas urbanas
e degradação dos bens históricos, sejam encontrados em área verde ou em centros urbanos.
Tal fato decorre da premissa que não haviam instrumentos rígidos de total tutela
ambiental que visassem a promoção de diálogo entre crescimento e preservação,
resguardando a história cultural e o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
tratados no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. No mais, cuida reconhecer
que “[...] alçam o acesso ao meio ambiente como direito humano de terceira dimensão, impregnado pelos valores de solidariedade e fraternidade” (Rangel, 2014,
p. 16). Mais deliberadamente, ainda quanto às motivações para a promoção da
Convenção em comento, o documento delibera:
[...] Constatando que o patrimônio cultural e o patrimônio natural estão
cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas
tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social
e econômica que as agrava através e fenômenos de alteração ou de
destruição ainda mais importantes;
Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do
patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento efetivo do
patrimônio de todos os povos do mundo;
Considerando que a proteção de tal patrimônio à escala nacional é a
maior parte das vezes insuficiente devido à vastidão dos meios que são
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Considerando que as convenções, recomendações e resoluções
internacionais existentes no interesse dos bens culturais e naturais
demonstram a importância que constitui, para todos os povos do
mundo, a salvaguarda de tais bens, únicos e insubstituíveis, qualquer
que seja o povo a que pertençam;
Considerando que determinados bens do patrimônio cultural e natural
se revestem de excepcional interesse que necessita a sua preservação
como elementos do patrimônio mundial da humanidade no seu todo;
Considerando que, perante a extensão e a gravidade dos novos perigos
que os ameaçam, incumbe à coletividade internacional, no seu todo,
participar na proteção do patrimônio cultural e natural, de valor
universal excepcional, mediante a concessão de uma assistência coletiva
que sem se substituir à ação do Estado interessado a complete de forma
eficaz;
Considerando que se torna indispensável a adoção, para tal efeito, de
novas disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de
proteção coletiva do patrimônio cultural e natural de valor universal
excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos
científicos e modernos (ONU, apud Rangel, 2014, p. 17).
Diante dos fatos, fica evidente que a Convenção de Paris de 1972 a fez ascender à preocupação em resguardar o patrimônio ambiental e cultural presente na
história de todos os povos ao redor do globo, evitando assim a alteração ou depredação de toda a representatividade emanada do espaço no qual se desenvolveu
a própria espécie humana, tocando no ideário de desenvolvimento pleno do indivíduo. Com o que leciona Rangel (2014, p. 17), a presente convenção empregou
a adoção de uma política geral, como paradigmas orientadores, por parte dos Estados, em prol de definir a finalidade do patrimônio cultural e natural inserido na
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coletividade, integrando-o em programas de resguardo e planificação em modo

de forma direta o desenvolvimento humano, inolvidável faz-se os obstáculos en-

geral. Nas palavras do autor:

contrados em sua aplicação, notadamente no que pertine à preservação.

[...] a Convenção de Paris de 1972 orientou a imprescindibilidade da
tomada, por parte dos Estados, das medidas jurídicas, cientificas,
técnicas, administrativas e financeiras adequadas para a identificação,
proteção, conservação, valorização e restauro do patrimônio, com o fito
primordial de assegurar sua integridade [...] (Rangel, 2014, p. 17).
Pode-se afirmar que o princípio do in dubio pro monumento tem como base o artigo 12 da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,
no qual explícita que, embora não inscritos em uma das listas — previstas também
no documento da própria convenção, mais precisamente, em seu artigo 11 —, os
bens tidos como patrimônio cultural e natural não terão seus valores excepcionais
desqualificados. Isto é, o valor materializado naquele bem continua inafastável. O
artigo, in verbis:
O fato de um bem do patrimônio cultural e natural não ter sido inscrito
em qualquer das duas listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do artigo
11 não poderá de qualquer modo significar que tal bem não tenha um
valor excepcional para fins diferentes dos resultantes da inscrição nas
referidas listas (ONU, 1972, p. 07).
Nas palavras de Rangel (2014, p. 18), a presunção que há de vigorar, em face do
corolário objeto de estudo, é a de que o patrimônio não precisa, necessariamente,
estar disposto em uma lista devida para que a tutela jurídica sobre sua própria essência seja assegurada. Ora, o patrimônio cultural reclama a tutela, a salvaguarda
e a proteção em decorrência dos valores peculiares encerrados em sua dimensão,
sobretudo no que toca ao fortalecimento de uma identidade própria e que colabora para a formação da população. Cuida salientar que, referente ao Direito
Cultural Brasileiro, ainda que se tenha uma legislação que se atente a mais ampla
e espessa tutela jurídica sobre o patrimônio cultural e natural, em face de sua peculiaridade robusta na formação da identidade cultural da população, afetando,
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Conforme expresso, ao se apreciar os monumentos naturais, importante se faz
emprestar interpretação provinda do corolário em comento à temática trabalhada. A utilização corriqueira do vocábulo “monumento”, referente apenas aos monumentos culturais e urbanísticos, faz necessário o reconhecimento na vigente
constitucional, a qual “[...] concebe o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como manifestação multifacetada e diversificada [...]” (Rangel, 2014, p. 18), reclamando, destarte, a tutela soberana sobre os monumentos naturais, pois estes
carecem do mesmo amparo.
Efetivamente, em hipótese de omissão legislativa sobre a temática apresentada,
cuida asseverar que os monumentos naturais são sítios preciosos, únicos ou de
grande beleza, e o reconhecimento de tais atributos é o que fundamenta a estabilização do mesmo como Unidade de Conservação. Outrossim, para que se tenha
êxito na promoção de total resguardo, como assim objetiva a própria Unidade de
Conservação, poderá o monumento natural ser constituído de áreas particulares.
Além disso, cuida ponderar que “expressa esse enunciado a ideia de que, mesmo
não incluído nos fichários previstos na convenção, pode o bem ser merecedor de
algum tipo de tutela” (Marchesan, 2006, p. 184).
Em contrapartida, caso a utilização do território e dos recursos naturais ali existentes pelo proprietário não for nos conformes do objetivado, e não haja a anuência do proprietário às condições propostas pelo órgão administrativo responsável
da unidade para a convivência harmônica entre o monumento natural e o desfruto
da propriedade, o interesse público então vigorará, resultando na desapropriação
da área, conforme asseverado por Rangel (2014, p. 19). Por conseguinte, cuida
salientar que, o reconhecimento dos monumentos naturais como bens dotados
de substancial importância, resultará na vindicação da carecida e devida tutela
jurídica, assegurando, portanto, a materialização do princípio constitucional do
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO
A paisagem traduz a relação entre o homem e o meio ambiente ao longo do
tempo, entre os elementos naturais, sociais e culturais, constituindo um processo
contínuo, diante das diversas intervenções realizadas pelo homem. O meio ambiente
proporciona as condições de sobrevivência das espécies e a qualidade de vida. A
atividade de mineração transforma significativamente a paisagem, sendo responsável
por causar danos ambientais importantes. No dia cinco de novembro do ano de
2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais,
pertencente à Empresa Samarco Mineração S/A, tendo como acionistas a companhia
anglo-australiana BHP Billiton Ltda. e a VALE S.A. O desastre causou expressivo
impacto ambiental às regiões atingidas, danos ao patrimônio, a destruição de
Bento Rodrigues, no município de Mariana, atingindo ainda diversas localidades e
municípios. Ocorreram dezenove mortes e inúmeras pessoas ficaram desabrigadas.
Tendo em vista o impacto ambiental gerado pelas atividades de mineração e o
risco significativo de desastre relacionado ao rompimento de barragem de rejeitos,
busca-se estabelecer uma reflexão, apresentando subsídios para pesquisas e o
desenvolvimento de ações de planejamento de políticas públicas voltadas para a
gestão de riscos de desastres. O artigo tem como propósito identificar os efeitos
decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos na paisagem. O estudo discorre
sobre o impacto socioambiental no município de Barra Longa, Minas Gerais,
decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

Palavras-chave: Paisagem; mineração; desastre; barragens de rejeitos.
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1 ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
1.1 Aspectos socioeconômicos

e a VALE S.A, ocorreu no dia cinco de novembro do ano de 2015 em Mariana,

A mineração é considerada um importante setor da economia brasileira, contribu-

Minas Gerais. O desastre causou dezenove mortes, danos ambientais expressivos,

indo para o crescimento econômico, trazendo benefícios sociais e sendo geradora

alteração da paisagem, sendo considerado o maior desastre ambiental do Brasil

de empregos, entretanto, a mineração pode causar ou intensificar problemas so-

relacionado a barragens de rejeitos (MINAS GERAIS, 2016). Barra Longa foi um dos

cioambientais nas regiões onde atua. Diversas vezes ocorrem conflitos sociais nas

municípios mineiros atingidos pelo desastre, tendo sofrido significativo impacto

comunidades onde o empreendimento atua. As empresas vêm desenvolvendo

ambiental.

programas de gestão ambiental voltados para a sustentabilidade, no intuito de

O artigo tem como propósito identificar os efeitos decorrentes do rompimento de
barragens de rejeitos na paisagem. O estudo apresenta os danos socioambientais
decorrentes do desastre, no município de Barra Longa. Diferentes disciplinas empregam o termo paisagem, como a geografia, a arquitetura, a ecologia, a arqueolo-

atenderem às exigências da legislação ambiental, evitando assim futuras responsabilidades que possam gerar processos judiciais. A gestão para a sustentabilidade
nas empresas procura ampliar o conceito de desempenho econômico no sentido
tradicional e considerar seus impactos econômicos na sociedade (IBRAM, 2013).

gia, embora as abordagens sejam diversas, com significados distintos. Em função

A mineração não pode mais ter em vista apenas a viabilidade econômica e tec-

disso, o conceito de paisagem torna-se polissêmico (RIBEIRO, 2007). Na dificul-

nológica, como anteriormente, mas considerar as múltiplas dimensões que per-

dade de se esgotar em uma pesquisa todos esses pontos, optou-se neste trabalho

passam pela sua relação com a sociedade tendo como objetivo a sustentabilidade.

por delimitar o conceito em paisagem cultural, e se pesquisar os bens tombados

Tais dimensões precisam ser abordadas pelas políticas públicas assim como pelas

segundo as leis de proteção ao patrimônio cultural de Barra Longa, pesquisou-se

estratégias empresariais relacionadas à gestão de território e gerenciamento so-

ainda o entorno desses bens, ou seja, algumas ruas e praças.

cioambiental (FERNANDES et al., 2011). Deve-se sempre considerar a escassez dos

Tendo em vista o impacto ambiental gerado pelas atividades de mineração e o
risco de desastres relacionado ao rompimento de barragem de rejeitos, apresen-

recursos minerais e dos demais recursos naturais assim como o consumo sustentável, já que a demanda define a produção (NUNES, 2005).

tam-se discussões e subsídios para pesquisas e o desenvolvimento de ações de

O reassentamento de uma população deslocada em função de um empreendi-

planejamento de políticas públicas voltadas para a gestão de riscos de desastres.

mento minerário pode gerar uma ruptura das relações comunitárias, de referenciais de memória, levando ao esquecimento manifestações culturais populares,
entre outros. Além disso, os empreendimentos podem modificar o modo de vida
das populações tradicionais, que muitas vezes não desejam tais transformações
(SÁNCHEZ, 2008).
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Destaca-se a importância da adoção de medidas voltadas para a prevenção e con-

empreendimento, ou seja, no Iicenciamento ambiental, devendo ser tal planeja-

trole dos fatores de riscos ambientais decorrentes das atividades de mineração.

mento atualizado. A empresa mineradora fica responsável por desenvolver um

Tais riscos estão relacionados a doenças e agravos à saúde dos trabalhadores e da

Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD (BRASIL, 1989), ou seja, da re-

população do entorno, em função da degradação progressiva dos ecossistemas, da

abilitação das áreas degradadas pelas atividades da mineração e um Plano de

contaminação do solo, da água, do ar, entre outros. Fatores como a poluição do ar

Fechamento da Mina abordando as questões sociais e ecológicas relacionadas ao

causam alergias e riscos de doenças pulmonares, poluição sonora pelas vibrações

final das atividades assim como sobre o uso futuro da área (MINAS GERAIS, 2012).

relacionadas a utilização de explosivos, causando desconforto aos trabalhadores.
Outros fatores podem causar transtornos às comunidades do entorno como o
tráfego intenso de veículos pesados carregados de minério, assim como a poeira
e a emissão de ruídos (SILVA, 2007).

1.2 Impacto ambiental

1.2.1 Transformações da paisagem
Ao longo dos últimos séculos, ocorreram transformações no sistema terrestre
decorrentes de fenômenos naturais e modificações realizadas pelos seres humanos. A paisagem atual é resultante de eventos ocorridos no passado e não será
a mesma no futuro. O tamanho e a escala dos empreendimentos humanos cresce-

A atividade de mineração pode afetar o equilíbrio dos ecossistemas como os hab-

ram consideravelmente desde o século XX, como consequência, as condições am-

itats naturais de espécies, destruindo-os ou modificando-os (SANCHÉZ, 1994).

bientais foram alteradas colocando em risco os ecossistemas (WWF, 2016).

Além disso acarreta a supressão da vegetação ou impedindo sua regeneração.
Pode ocorrer a remoção do solo superficial de maior fertilidade, ficando os solos

As ações antrópicas podem causar significativo impacto ambiental, econômico,

remanescentes expostos à erosão causando, portanto, o assoreamento dos cor-

social e cultural, interferindo no equilíbrio do meio ambiente. A infraestrutura

pos hídricos. A qualidade das águas dos rios pode ser alterada em função da tur-

urbana normalmente se sobrepõe aos espaços antes ocupados pelos elementos

bidez causada pelos sedimentos finos em suspensão e pela poluição decorrente

naturais e tal fato interfere significativamente nas relações e dinâmicas antes esta-

de substâncias carreadas ou existentes nos efluentes das áreas de mineração (ME-

belecidas. As formas pelas quais ocorre a ocupação do espaço urbano ou rural no

CHI; SANCHES, 2010). A manutenção da vegetação nos entornos e nas margens

país têm gerado significativo impacto ambiental como a degradação da cobertura

de rios e lagoas é considerada medida essencial para a prevenção da degradação

vegetal, impacto à biodiversidade, obstrução e alteração da rede de drenagem,

por erosão e assoreamento (BRASIL, 2007). A recuperação de áreas degradadas é

acúmulo de resíduos sólidos, contaminação de solo e da água, poluição atmosféri-

fundamental para que o ecossistema volte a desempenhar suas funções e o solo

ca, erosão, entre outros. A qualidade ambiental adequada será obtida quando o

a ter sua utilidade original (BRASIL, 1989).

processo de ocupação e de interferências humanas estiver em harmonia com os
arranjos e funções essenciais das dinâmicas naturais. Nesse sentido, é essencial

Com relação ao impacto ambiental em longo prazo, pode-se dizer que não se sabe

conhecer a complexidade desse processo por meio da interpretação da paisagem,

ao certo o que acontecerá com o sítio da mina e seu entorno após a desativação do

possibilitando a orientação sobre futuras intervenções. Qualquer alteração sobre

empreendimento. Entretanto, muitas minas, após o seu fechamento, continuam

o meio acarretará na alteração da configuração espacial da paisagem, ou seja,

apresentando impactos residuais durante muitos anos. A etapa de desativação e

haverá uma resposta do meio para cada alteração realizada (BRASIL, 2007).

fechamento de uma mina deve ser planejada desde o estudo de viabilidade do
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Os desastres trazem intensas transformações às paisagens, significativo impacto

de desastre como resultante da combinação de eventos adversos e situações de

ambiental e danos aos bens culturais. Fatores como as mudanças climáticas e

vulnerabilidade:

eventos climáticos extremos intensificam os riscos de desastres.
A atividade de mineração transforma significativamente a paisagem, sendo responsável por causar danos ambientais importantes. Na visão de Milanez (2017)
os impactos socioambientais decorrentes da mineração muitas vezes são complexos, atingindo grandes espaços e podendo causar danos irreversíveis. O autor
comenta que as empresas mineradoras podem empregar os melhores métodos

I – Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados
pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação
ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou
ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema
usando meios próprios; (BRASIL, 2012)

de gestão ambiental como recirculação de água, máquinas e equipamentos ad-

A vulnerabilidade é conceituada como uma exposição socioeconômica ou ambi-

equados, controle de material particulado e planos de recuperação de áreas de-

ental de uma determinada área diante de uma ameaça natural, tecnológica ou

gradadas, mas após o fechamento da mina no local da serra existirá um buraco.

de origem antrópica. O risco de desastre é considerado como “potencial de ocor-

Portanto, toda a paisagem será modificada além de alterações do microclima, da

rência de ameaça de desastre em um cenário socioeconômico e ambiental vul-

fauna, da flora e da dinâmica hidrológica (MILANEZ, 2017).

nerável” (BRASIL, 2017, p. 23). Quando ocorre uma perturbação, a resposta do

As atividades de grande porte, como acontece com a mineração principalmente
no caso da lavra a céu aberto, atuam transformando a paisagem e trazendo tanto
alterações físicas quanto alterações das relações territoriais. A mineração altera
o plano socioeconômico e cultural das comunidades locais impactadas pela atividade extrativista (CARSALADE, 2016).
Na mineração, entre os riscos ambientais mais importantes, ressalta-se a probabilidade de acidentes nas barragens de rejeitos e seus efeitos para os ecossistemas,
os recursos hídricos, além de oferecerem riscos à segurança das populações do
entorno onde o empreendimento minerário atua (IBRAM, 2013).

2 DESASTRE - GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES
De acordo com o Relatório de Avaliação Global sobre a Redução dos Riscos de
Desastres, Risk and Poverty in a Changing Climate (UNISDR, 2009), o número de
desastres está aumentando a cada ano no mundo, tanto a intensidade quanto a
frequência. O Ministério de Integração Nacional brasileiro estabelece o conceito
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meio pode variar de acordo com as características locais naturais. Nesse sentido,
cada parte do território, que apresenta características distintas, em contato com o
tipo e intensidade de determinado evento provocado, origina efeitos e magnitude
diversos. Denominamos vulnerabilidade, tal situação (BRASIL, 2007).
Os desastres podem ser classificados quanto à origem, periodicidade, evolução e
intensidade. De acordo com a origem ou causa primária, os desastres são classificados em: Naturais e Tecnológicos (BRASIL, 2012).
§ 2º São desastres naturais aqueles causados por processos ou
fenômenos naturais que podem implicar em perdas humanas ou outros
impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção
dos serviços e distúrbios sociais e econômicos.
§ 3º São desastres tecnológicos aqueles originados de condições
tecnológicas ou industriais, incluindo acidentes, procedimentos
perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas específicas,
que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde,
danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e
distúrbios sociais e econômicos (BRASIL, 2012).
2995

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Os desastres naturais são classificados como: geológico, hidrológico, mete-

danças climáticas, resiliência à desastres e a gestão holística do risco de desastres

orológico, climatológico e biológico. Os desastres tecnológicos podem ser relacio-

em todos os níveis, entre outros (NAÇÕES UNIDAS, 2015).

nados a: substâncias radioativas; produtos perigosos; incêndios urbanos; obras
civis; transporte de passageiros e cargas não perigosas (BRASIL, 2014). Os desas-

A Gestão de Riscos de Desastres (GRD) contempla o planejamento, a adoção de

tres naturais e os tecnológicos podem causar danos irreversíveis ao meio ambi-

medidas preventivas e execução de ações, tendo como finalidade a minimização

ente, danos ao patrimônio, colocando em risco as populações expostas, podendo

de riscos de desastres, a ocorrência de novos riscos, evitando danos humanos,

gerar inclusive perdas humanas. Os riscos de desastres podem ser expressivos

ambientais e materiais. De acordo com a Defesa Civil brasileira as etapas relacio-

principalmente diante de situações de vulnerabilidade de determinada região em

nadas à GRD são: a) Prevenção - medidas adotadas antes do desastre, tendo como

função das ações antrópicas, degradação ambiental, erosão, assoreamento de

objetivo evitar ou reduzir a ocorrência de novos riscos de desastres; b) Mitigação

corpos hídricos, entre outros, aumentando a exposição das cidades aos riscos de

- medidas e ações adotadas imediatamente para reduzir ou evitar os efeitos do ris-

desastres. As mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos atuam agra-

co de desastre; c) Preparação - medidas adotadas antes do desastre, tendo como

vando significativamente a exposição e os riscos de desastres (UNESCO, 2015).

finalidade a otimização das ações de resposta e minimização dos danos gerados
pelo desastre; d) Resposta - medidas emergenciais, realizadas durante ou após o

O crescimento das populações urbanas assim como o aumento de sua densidade,

desastre, tendo como objetivo socorrer e prestar assistência à população atingida,

atuam diretamente nos solos e serviços, ampliando as ocupações ao longo de

assim como o restabelecimento dos serviços essenciais; e) Recuperação - medidas

encostas instáveis e em áreas de risco (NAÇÔES UNIDAS, 2012). Este fato contribui

realizadas após o desastre, tendo como propósito o restabelecimento da situação

para ampliar a vulnerabilidade ao longo do tempo de determinada área. Nesse

de normalidade como a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída,

sentido, a recorrência e a intensidade de alguns fenômenos naturais surgem as-

assim como a reabilitação do meio ambiente e da economia (BRASIL, 2017).

sociadas a um aumento significativo de vulnerabilidades em função da crescente
concentração habitacional urbana em áreas que não possuem garantias de segu-

Os desastres podem causar a perda progressiva dos bens naturais e culturais, rep-

rança adequadas para sua utilização (BRASIL, 2017).

resentando riscos para as coleções e documentos importantes. “Qualquer aumento na umidade do solo, por exemplo, pode afetar vestígios arqueológicos e edifi-

Em setembro de 2015 foi publicado pelas Nações Unidas a Agenda 2030 (2015)

cações históricas, aumentando assim a sua vulnerabilidade a desastres naturais,

para o Desenvolvimento Sustentável, contemplando os 17 Objetivos de Desen-

como terremotos e inundações” (UNESCO, 2015, p.15). Nesse sentido, a Gestão

volvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. A Agenda 2030 ressalta a importância

de Riscos de Desastres (GRD) para o Patrimônio Mundial contempla medidas vol-

da promoção do desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre as dimensões:

tadas para a prevenção e a minimização dos impactos negativos sobre os bens

ambiental, econômica, social e cultural. Essas dimensões estão interconectadas

inscritos como Patrimônio Mundial. Elementos progressivos podem aumentar a

e devem ser abordadas de maneira integrada. Entre os objetivos pode-se men-

vulnerabilidade do patrimônio, portanto, a GRD refere-se não só à proteção do

cionar o Objetivo 11 que trata da garantia de cidades e assentamentos humanos

bem, mas também à minimização dos fatores de vulnerabilidade compreendidos

seguros, sustentáveis e resilientes, sendo abordado no subitem 11.4 a essencial

como a falta de manutenção, a gestão indevida, a deterioração progressiva ou

proteção do patrimônio natural e cultural do mundo. A agenda destaca também a

o estabelecimento de zonas de amortecimento para o ecossistema, que possam

adoção de políticas e planejamentos relacionados à mitigação e adaptação às mu-

contribuir para riscos de desastres. A GRD deve abordar os riscos para o patrimô-
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nio cultural e natural que possam ter origem dentro do bem ou no ambiente que

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE

o cerca. Os desastres podem causar ainda prejuízos para a economia local pro-

os desastres decorrentes do Rompimento / Colapso de barragens, são classificados

veniente do turismo e para os meios de subsistência da população que depende

como Tecnológicos, Relacionados a obras civis (BRASIL, 2014, p. 87). A classificação

desse bem (UNESCO, 2015).

brasileira de desastres acompanha o Banco de Dados Internacional de Desastres
do Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres (CRED), da Organização

Importante mencionar que ações educativas podem atuar como um importante

Mundial de Saúde (OMS/ONU). Esses desastres podem alterar significativamente

recurso na prevenção de riscos de desastres contribuindo para a conscientização

as paisagens, gerando danos ambientais expressivos, muitas vezes irreversíveis

da sociedade, tendo como finalidade a minimização dos impactos causados pelas

(BRASIL, 2014).

ações antrópicas, promovendo assim a preservação do patrimônio natural e cultural.

2.1 Desastres relacionados com o rompimento de
barragem de rejeitos
Os desastres relacionados com o rompimento de barragens de rejeitos causam
danos ambientais expressivos. O Brasil possui diversas barragens e a maioria
delas têm como finalidade o armazenamento de água para diversos fins como
abastecimento humano, irrigação, geração de energia, lazer, assim como as barragens que acumulam rejeitos decorrentes de atividades industriais inclusive atividades de mineração (BRASIL, 2016). Os resíduos gerados pelas atividades de mineração durante muito tempo foram descartados na natureza, em cursos d’água
ou em terrenos adjacentes onde eram constituídos depósitos. No século XX, após
a década de 1930, as indústrias construíram as primeiras barragens de contenção
de rejeitos, tendo como finalidade a manutenção da mineração e a mitigação do
impacto ambiental. Na década de 1940, os equipamentos de grande capacidade
para movimentação de terras, principalmente em minas a céu aberto, propiciaram
a construção de barragens de contenção de rejeitos com técnicas de compactação
e com maior grau de segurança. Após a década de 1980, ocorre a preocupação
com as questões ambientais (CBDB, 2011). Avanços relacionados à gestão de barragens de rejeitos surgem após o ano de 2010, principalmente relacionados à se-

De acordo com o IBRAM (2013) as falhas podem estar relacionadas à gestão da
segurança de barragens de rejeitos, estado de conservação das estruturas, inexistência de monitoramento ou ineficiência deste. Nesse sentido, a prevenção dos
desastres ambientais relacionados à barragem de rejeitos está associada às ações
de gestão voltadas para a avaliação e a prevenção de riscos.
Nos últimos anos, apenas no Estado de Minas Gerais, ocorreram diversos rompimentos de barragens de rejeitos, inclusive com óbitos como: o rompimento da
barragem da Mineração Rio Verde em Macacos, distrito de Nova Lima, durante o
ano de 2001, causando a morte de cinco operários; da barragem da Mineradora
Rio Pomba Cataguazes, na cidade de Miraí, durante o ano de 2007, desalojando
mais de quatro mil pessoas; da barragem de rejeitos de minério de ferro da Mina
Casa de Pedra da empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Congonhas,
durante o ano de 2008; vazamento de rejeito químico de mineração de ouro em
Itabira, durante o ano de 2008; na cidade de Itabirito, além do rompimento da
barragem da mina de Fernandinho durante o ano de 1986, ocasionando a morte
de sete operários, ocorreu o rompimento da barragem da Herculano Mineração
durante o ano de 2014, causando a morte de três operários. Em novembro do
ano de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas
Gerais, pertencente à empresa Samarco Mineração S/A, causando dezenove
mortes e expressivo impacto ambiental.

gurança (IBRAM, 2013).
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Tendo em vista o risco relacionado à probabilidade de rompimento de barragem de

deixando diversas pessoas desabrigadas (MINAS GERAIS, 2016). Entre os princi-

rejeitos, torna-se essencial que os municípios possuam um Plano de Contingência

pais efeitos do rompimento da barragem de Fundão pode-se mencionar: destru-

para barragens estabelecendo ações e recursos a serem implementados em situ-

ição de habitat e extermínio da ictiofauna em toda a extensão dos rios Gualaxo

ação de emergência, contemplando: a) Elementos básicos: identificação da área

do Norte, Carmo e Doce, correspondente a 680 km de rios; contaminação da água

de risco (identificação da área de impacto potencial e da população vulnerável);

dos rios atingidos; interrupção do abastecimento de água e da energia elétrica; as-

sistema de monitoramento e alerta; sistema de alarme; rotas de fuga e pontos de

soreamento do leito dos rios; alteração do fluxo dos rios; soterramento de lagoas

encontro; plano de comunicação a autoridades e serviços de emergência; b) Plane-

e nascentes; destruição da vegetação ripária e aquática; contaminação por lama

jamentos de ações, definindo: os meios de transporte e das rotas de fuga para

de 170 km de praias; entre outros (IBAMA, 2016).

resgate da população nos pontos de encontro; locais de abrigo, assistência médica
hospitalar e psicológica; acionamento de autoridades e serviços de emergência

A International Disaster Database, Center for Research on the Epidemiology of Disas-

municipais e/ou estaduais; responsáveis por cada etapa do plano, identificando

ters – CRED, registrou o rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015,

os recursos disponíveis e as instituições envolvidas e seus representantes; c) Real-

listando-o entre os Technological disasters.

ização de simulados: realização de testes práticos possibilitando que a população
e agentes do plano conheçam as ações previstas, sendo treinados para situações
de emergência. Os simulados devem ser repetidos no período máximo de um ano,
ou caso haja alguma alteração; d) Audiências públicas: devem ser realizadas com
a finalidade de informar à população sobre o Plano de Contingência a ser adotado

Entre as áreas protegidas atingidas pelo desastre, destaca-se o Parque Estadual
do Rio Doce, localizado a 248 km de distância de Belo Horizonte, possuindo área
total de 35.976 hectares e quarenta e duas lagoas. O parque foi reconhecido como
Sítio Ramsar em fevereiro de 2010 e inserido na lista de Ramsar (instrumento ad-

(BRASIL, 2016).

otado pela Convenção Ramsar, Tratado Internacional de Áreas Úmidas, realizado

3 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO

contínua de Mata Atlântica preservada em Minas Gerais e é um dos três maiores

A barragem de rejeitos pertencente à Empresa Samarco Mineração S/A, tendo
como acionistas a companhia anglo-australiana BHP Billiton Ltda. e a Vale S.A, continha cerca de 50 milhões de m³ de rejeitos de mineração de ferro. Com o rompimento, ocorrido no dia cinco de novembro do ano de 2015 em Mariana, vazaram
34 milhões de m³ de lama. Os rejeitos de mineração percorreram os rios Gualaxo
do Norte e Carmo entrando no curso do Rio Doce, percorrendo ainda cerca de 600
Km até sua foz em Linhares, no Estado do Espírito Santo (IBAMA, 2016). Ocorreram
dezenove mortes, expressivo impacto ambiental nas áreas atingidas, alteração da
paisagem, danos ao patrimônio e a destruição de Bento Rodrigues, povoado pertencente ao distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana. Trinta e cinco
municípios mineiros e três cidades do Estado do Espírito Santo foram afetados,

3000

na cidade iraniana de Ramsar). O parque do Rio Doce compreende a maior área
sistemas de lagos do país, juntamente com o Pantanal Matogrossense e o Sistema Amazônico (BRASIL, 2015). A lama de rejeitos atingiu o sistema de lagoas do
parque assim como as florestas ciliares. Foram atingidas ainda as Unidades de
Conservação Reserva Biológica de Comboio, o Refúgio de Vida Silvestre de Santa
Cruz e a Área de Proteção Ambiental de Costa das Algas (IBAMA, 2016).
Os rejeitos de mineração impactaram significativamente sobre diversos bens
culturais dos municípios atingidos, como o patrimônio edificado, arqueológico e
paisagístico, espeleológico, sacro, patrimônio imaterial, Rota Histórica e Turística,
entre outros (NOVAIS; NOVAIS, 2017).
Importante destacar o “impacto no modo de vida e valores étnicos e culturais dos
povos indígenas e populações tradicionais” (BRASIL, 2016, p. 7). As terras dos ín3001
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dios Krenak, próximas ao município de Resplendor, em Minas Gerais, também

Os rejeitos atingiram residências, igrejas, hotel, comércio, restaurantes, fazendas,

foram atingidas pelo desastre, alterando assim o modo de vida desses índios. Com

imóveis tombados e inventariados pelo município, entre outros. Entre os princi-

o desastre a caça e a pesca assim como a realização dos batismos e dos rituais

pais danos ao patrimônio do município pode-se mencionar:

sagrados no Rio Doce foram interrompidas devido à contaminação de suas águas
(BRASIL, 2016).

- Espaços públicos - a Praça Manoel Lino Mol e a Av. Francisco Martins Carneiro,
importantes pontos de convivência e lazer da população, foram significativamente

Entre as localidades mais atingidas pelo desastre pode-se mencionar: Bento Ro-

impactados pelos rejeitos de mineração. A passagem da lama comprometeu as

drigues, Barra Longa, o distrito de Gesteira e Paracatu de Baixo. A pesquisa dis-

atividades de lazer dos moradores durante muitos meses. As festas da cidade

corre sobre os principais efeitos do desastre no município de Barra Longa, local-

como o carnaval, bem imaterial inventariado pelo município, deixaram de ser re-

izado na Zona da Mata, microrregião de Ponte Nova, estendendo-se por 383,628

alizadas na praça. Posteriormente estes espaços foram reabilitados pela empresa

km² e a 172 km de distância de Belo Horizonte.

mineradora (MINAS GERAIS, 2016).

3.1 Efeitos do desastre no município de Barra Longa

- Edificações tombadas pelo município - Hotel Xavier; imóvel da Av. Capitão Man-

O desastre causou danos socioambientais e socioeconômicos importantes, al-

da Rua Matias Barbosa nº 23; Igreja Matriz de São José. Os rejeitos de mineração

terando o modo de vida da população. Os rejeitos de mineração impactaram áreas

atingiram parte dos quintais desses imóveis e a fachada da igreja (MINAS GERAIS,

rurais de agricultura familiar onde havia a produção de leite e derivados, compro-

2016).

metendo a renda das famílias. Os solos recobertos pela lama tornaram-se contaminados e improdutivos. A lama de rejeitos invadiu a área urbana do município
de Barra Longa e seu distrito Gesteira, impactando significativamente os rios do
Carmo e Gualaxo do Norte. Os rejeitos de mineração causaram o assoreamento
do leito dos rios, afetando inclusive a dessedentação dos animais. Os peixes não
puderam ser mais consumidos pela população e nem ser comercializados (BRASIL,
2016). Além disso, foram constatadas diversas ocorrências de agravos à saúde na

uel Carneiro nº 140/130; imóvel da Rua Capitão Manuel Carneiro nº 154; imóvel

- Gesteira - distrito pertencente ao município de Barra Longa, um dos locais mais
atingidos pelo desastre, juntamente com Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.
O desastre causou alterações significativas à paisagem local. A Igreja Nossa Senhora da Conceição foi significativamente atingida pela lama de rejeitos que alcançou, após o desastre, cerca de três metros de altura. Foram constatadas trincas
e fissuras além de danos aos bens móveis integrantes do acervo da Igreja Nossa

população como alergias respiratórias, cutâneas, depressão, entre outros.

Senhora da Conceição de Gesteira e a casa paroquial totalmente danificada. Os

Barra Longa possui bens tombados e inventariados pelo município no distrito

Nossa Senhora da Conceição, ambas inventariadas pelo município no ano de 2004

sede e na zona rural, entre eles algumas fazendas dos séculos XVIII e XIX. Alguns

(MINAS GERAIS, 2016).

imóveis inventariados localizados na Rua Capitão Manoel Carneiro e na rua Mathias Barbosa também tiveram seus terrenos parcialmente atingidos pela lama de
rejeitos (MINAS GERAIS, 2016). A parte baixa do município foi totalmente invadida
pela lama de rejeitos causando danos aos bens culturais materiais e imateriais.

3002

rejeitos atingiram ainda parte dos terrenos das Fazenda do Congo e a Fazenda

- Fazenda Nossa Senhora das Corvinas - tombada pelo município, sua fundação
data do final do século XIX. As benfeitorias da fazenda foram atingidas pelos rejeitos de mineração. Foram atingidas duas casas de colono e bens inseridos em
seu entorno (MINAS GERAIS, 2016).
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- Rota Histórica e Turística Caminho São José - trajeto religioso, cultural e histórico,
possui 45 km de extensão e segue o percurso do leito dos rios do Carmo e Doce,
ligando as cidades de Barra Longa e Rio Doce (IEPHA, 2007). O caminho é frequentado por moradores, turistas e ciclistas e teve 2,5 km diretamente impactados pela
lama de rejeitos (MINAS GERAIS, 2016).
- Patrimônio paisagístico Encontro dos Rios do Carmo e Gualaxo do Norte - tombado pelo município, possui importância histórica tendo em vista a fundação do município de Barra Longa. Destaca-se entre os principais impactos a contaminação
da água com lama de rejeitos, a elevação da turbidez da água, o assoreamento do
leito dos rios, danos à biodiversidade, entre outros (IBAMA, 2016).
A Capela Nossa Senhora do Rosário, bem tombado pelo município de Barra Longa, por se situar no ponto mais alto da cidade, não foi impactada pela lama de
rejeitos. Após o desastre, foi colocada uma placa de sinalização em frente a capela
indicando o ponto de encontro, local seguro para a população em situações de
emergência, conforme estabelecido pelo Plano de Contingência para barragens.
Na área urbana as casas danificadas pelo desastre foram restauradas posteriormente pela empresa mineradora, entretanto, diversos moradores reclamaram da
intensa movimentação dos caminhões, dos ruídos constantes e do transtorno causados pelas obras que geraram muita poeira, causando alergias. Alguns comerciantes não puderam reabrir as portas dos seus estabelecimentos durante muitos
meses, fato que prejudicou significativamente a renda familiar desses moradores.
O tráfego intenso de caminhões e máquinas no centro de Barra Longa após o
desastre danificou o calçamento em paralelepípedos. Trincas e fissuras foram verificadas nas edificações após o desastre, sendo intensificadas após o aumento do
tráfego de veículos pesados na cidade.
Diante dos danos apresentados a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio
Cultural e Turístico (2016) estabeleceu que fossem adotadas medidas de recuper-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os danos ambientais ocorridos nas regiões impactadas pelo desastre são complexos e envolvem intensas pesquisas, monitoramentos e avaliações constantes,
principalmente considerando a vasta extensão atingida. Os estudos referem-se
aos efeitos em curto, médio e longo prazo, por parte de diferentes órgãos do governo, instituições de ensino e pesquisa e pela própria empresa de mineração.
Destaca-se a importância da gestão ambiental pública assim como a gestão empresarial tendo como finalidade a preservação ambiental. A viabilização de um
diálogo entre planejadores, comunidade, órgãos governamentais, administrativos
e instituições de ensino e pesquisa é considerada essencial. Pesquisas realizadas
por universidades em parceria com o poder público podem contribuir significativamente para a prevenção de riscos de desastres.
Os rejeitos de mineração atingiram bens imóveis tombados e inventariados pelo
município, bens móveis, patrimônio imaterial, paisagístico, Rota Histórica e Turística, fazendas dos séculos XVIII e XIX, entre outros. Importante ressaltar a gravidade
de tais danos principalmente tendo em vista a instalação da povoação que surgiu
no século XVIII e o seu desenvolvimento em função da exploração do ouro de
aluvião.
O expressivo impacto ambiental evidencia a situação de vulnerabilidade e de
desinformação das populações atingidas acerca dos riscos aos quais estavam
submetidas (IBAMA, 2016). Nesse sentido, um Projeto de Educação Ambiental
pode atuar como um importante instrumento na conscientização da população
do entorno do empreendimento minerário sobre os riscos de desastres, sendo direcionado inclusive aos funcionários da empresa mineradora. A participação dos
indivíduos nas discussões e nas tomadas de decisões relacionadas às questões
ambientais é essencial.

ação e requalificação do patrimônio impactado e daquele que apresentou danos
após as intervenções de limpeza realizadas na sede do município.
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Outro planejamento importante refere-se à implementação de um Plano de Contingência de barragens (BRASIL, 2016), entretanto, apenas após o desastre foi implementado um plano no município. Verificou-se que a placa colocada no ponto
de encontro em frente a Capela Nossa Senhora do Rosário, após o desastre, não
apresentava todas as informações estabelecidas pelo Plano de Contingência, assim como não foram instaladas placas de rota de fuga.
O rompimento da barragem de Fundão pode indicar que o licenciamento ambiental não tem assegurado a devida proteção ambiental exigida pela legislação nas
atividades realizadas por empreendimentos minerários. Nesse sentido, destaca-se a importância do monitoramento efetivo e constante por parte de órgãos
públicos no sentido de fiscalizar tais atividades assim como a responsabilização
das empresas por danos ambientais e ao patrimônio.
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RESUMO
A Praça Japão, em Porto Alegre, RS, foi destacada do elenco das praças brasileiras
catalogadas pelos pesquisadores Fabio Robba e Silvio Soares Macedo como espaço
público emblemático das posturas modernistas no paisagismo urbano brasileiro e
uma das manifestações pioneiras da influência da Escola Californiana de paisagismo
no país. Neste trabalho, por meio da análise da configuração de seus ambientes
e de seu atual estado de conservação, procuramos examinar os desafios para
sua preservação e valorização como lugar e patrimônio urbano. Sabe-se que o
projeto foi elaborado no início da década de 1960, mas não há registros disponíveis
sobre a autoria do mesmo. Sua expressiva linguagem paisagística, com espaços
organizados em patamares de formas trapezoidais, credencia a Praça como
exemplar característico de uma interpretação brasileira das ideias norte-americanas
preconizadas por profissionais como Thomas Church, Garret Eckbo e Lawrence
Halprin. A predominância de intervenções na paisagem coerentes com a linha
projetual modernista consolidou-se no Brasil na segunda metade do Século XX. Nesse
contexto, em Porto Alegre arquitetos como Berenice Baptista, José Morbini, Bruno
Franke e Cirilo Crestani, entre outros, estiveram à frente de projetos de espaços livres
públicos identificados com as concepções modernas. Dentre esses, destacam-se as
praças: Japão (1961), Argentina (1970), Praça dos Açorianos (1974), Ponaim (1975)
e Raul Pilla (1976). Embora localizada em bairro valorizado e, a despeito de sua
relevância como arquitetura paisagística, a Praça Japão apresenta-se degradada,
sobretudo no que tange aos seus elementos escultóricos, protagonistas na concepção
original. Consideramos que o desenvolvimento dos conceitos modernistas no
tratamento de espaços livres públicos na cidade de Porto Alegre é merecedor de
estudos que revelem com maior precisão o seu significado nos cenários nacional e
regional e contribuam para a preservação do patrimônio da cidade.
Palavras-chave: Espaços públicos; Paisagismo modernista; Patrimônio urbano;
Patrimônio paisagístico; Praça Japão.
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Praça Japão: patrimônio urbano porto alegrense
Introdução
Rosa Grena Kliass, assim como outros autores, reconhece em Roberto Burle Marx
e Roberto Coelho Cardozo, os dois pilares do paisagismo moderno brasileiro: “os
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Objeto de análise deste artigo, a Praça Japão destaca-se como espaço público
dotado de um projeto de arquitetura paisagística que nitidamente representa a
influência norte-americana no paisagismo brasileiro. Essa representatividade é
afirmada por Robba e Macedo (2002) na análise das repercussões formais e conceituais das obras de expoentes como Thomas Church, Lawrence Halprin e Garret
Eckbo, no Brasil em meados do Século XX.

dois Robertos”. (Kliass, 2006, p. 14). O primeiro, com formação em artes plásticas,

Conceitualmente essa influência sublinha a ideia de que os lugares são para as

desenvolveu obra extensa e internacionalmente reconhecida e explorou uma ex-

pessoas (places for people to live) (Walker; Simo, 1996, p.9); nas propostas formais,

pressão paisagística com nítido aspecto autoral e ênfase no emprego de plantas

acentua na linguagem paisagística o uso de um vocabulário de formas livres, como

tropicais e nativas. O segundo, arquiteto de origem portuguesa e de formação

“as curvas “do piano”, os ziguezagues, diagonais e ângulos variados em estratégias

norte-americana, difundiu no Brasil os princípios paisagísticos da Escola Califor-

destinadas à criação de interesses visuais multidirecionais e sensação de ampli-

niana por meio de sua atuação profissional, principalmente como professor da

tude” (Alex, 2008, p.101)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde introduziu o ensino de paisagismo a partir da década de 1950. Ambos influenci-

Ao propor uma reflexão sobre a Praça Japão e seu valor patrimonial no contexto

aram uma geração de profissionais paisagistas que, alinhados com as posturas

da paisagem porto alegrense, o presente texto inclui e resgata alguns resultados

projetuais modernistas, concorreram para que os conceitos que as balizavam se

oriundos das investigações realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa Paisagis-

consolidassem no Brasil no decorrer das décadas de 60, 70 e 80 do Século XX.

mo Urbano da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sobretudo

A própria Rosa Kliass, Miranda Magnoli e Fernando Chacel foram protagonistas

entre os anos de 2013 e 2014, contando na ocasião com a participação das bolsis-

dessa consolidação.

tas de iniciação científica: Raquel Siega Araújo e Ana Lúcia Saccaro, as quais receberam bolsas concedidas pela PUCRS e CNPq. O trabalho de pesquisa como um

Em Porto Alegre, arquitetos como Berenice Baptista, José Morbini, Bruno Franke,

todo, abrangendo o período citado e procedimentos recentes, incluiu pesquisa

e Cirilo Crestani estiveram à frente de projetos de espaços livres públicos que são

bibliográfica e documental, visitas à Praça para levantamentos e observações in

identificados como representativos do paisagismo modernista brasileiro. Dentre

loco, entrevistas, interpretações e análises gráficas inseridas em uma abordagem

esses projetos destacam-se algumas praças implantadas durante a década de

qualitativa.

1970: Praças Argentina e Raul Pilla, ambas no Centro da cidade; a Praça Ponaim,
localizada no Bairro Jardim Lindoia; e a Praça dos Açorianos situada entre o Centro

O artigo aqui apresentado busca realçar o valor da Praça Japão como espaço

Histórico e o Bairro Cidade Baixa. No entanto, já na década anterior, os conceitos

paisagístico digno de reconhecimento como patrimônio urbano porto alegrense

paisagísticos modernistas foram colocados em âmbito público por meio de uma

e assinalar a pertinência, a necessidade e a urgência de ações que efetivamente

Praça de bairro, implantada no Bairro Boa Vista, junto a uma área de uso predom-

contribuam para sua preservação e qualificação como espaço público.

inantemente residencial.
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A praça moderna brasileira
Em meados do Século XX os novos projetos de espaços públicos crescentemente
incorporavam às paisagens urbanas brasileiras linguagem e programa coerentes
com os conceitos do modernismo. No que tange à vegetação, isso se traduziu na
ênfase do emprego de plantas tropicais e espécies nativas; no que diz respeito
aos traçados das praças e parques, significou a adoção de traçados orgânicos,
geométricos ou mistos em linguagens abstratas, a eliminação dos eixos clássicos e a adoção de formas despojadas em substituição ao decorativismo eclético.
Quanto ao programa, “a praça moderna assumiu a condição de espaço de recreação diversificado, devendo atender às necessidades recreativas de uma faixa
populacional cada vez maior, o que a tornou um elemento urbano essencial na
moderna cidade que se delineava”. (Robba e Macedo, 2002, p.97) Nesse sentido,
passou a incluir atividades de lazer ativo com a presença de áreas de recreação
infantil e, em alguns casos, de quadras esportivas. Há também uma redefinição
do mobiliário e dos elementos escultóricos: uso de extensos bancos lineares em
concreto, definindo a configuração e a delimitação dos espaços, e emprego de
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A consolidação da linha modernista, como já foi citado, traz em sua “carga genética”, além dos genes burlemarxianos, aqueles trazidos pelo outro Roberto, o Coelho Cardozo, paisagista formado pela Universidade de Berkeley, cuja ação como
docente na Universidade de São Paulo se encarregou de espraiar entre os arquitetos brasileiros os conceitos e propostas formais originárias da escola paisagística
da costa oeste norte-americana. (Macedo, 2003, Kliass, 2006; Alex, 2008) É clara a
influência do traçado de pisos e canteiros de Lawrence Halprin e Garret Eckbo nos
projetos de Cardozo. Além disso, ele também foi influenciado pela tropicalidade
das escolhas vegetais de Burle Marx, com quem também trabalhou. (Macedo,
2003, p.3-4)
A influência do paisagismo californiano no Brasil, em um primeiro momento, foi
percebida em projetos desenvolvidos para espaços e jardins privados. A expressão
dessa vertente em espaços públicos foi localizada inicialmente em duas capitais:
São Paulo e Porto Alegre. A Praça Japão cujo projeto foi realizado no início dos
anos 60 é justamente o exemplar porto alegrense que sustenta essa proposição.
(Robba; Macedo, 2002, p.126)

esculturas abstratas, localizadas em alguns recantos, e não mais como ponto focal

O paisagismo moderno brasileiro foi periodizado por Macedo (2003) em três

no cruzamento de caminhos.

etapas distintas. A primeira ocorreu no período de 1937 a 1950 e seu início foi

Além das características citadas, destacamos alguns princípios de estruturação
espacial elencados por Robba e Macedo (2002, p. 101) em sua compreensão sobre a praça moderna brasileira, tais como: setorização de atividades; definição
de grandes áreas de pisos processados; circulações estruturadas por sequências
de estares; áreas de estar e recantos como elementos centrais do projeto, e uso
volumétrico da vegetação na configuração de espaços. Diferentemente da concepção da praça eclética, não havia um padrão formal pré-determinado, mas a
aplicação de alguns princípios de desenho do ideário modernista. Nesse sentido,
também merece destaque a valorização da cultura nacional e regional. Delphim
(2005, p.23) assinala que “referências locais são agora fonte de beleza e não mais

marcado pela proposta desenvolvida por Roberto Burle Marx para os jardins do
Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. A segunda, de 1950 a 1960 é
marcada pela atuação de Roberto Coelho Cardozo em São Paulo e pela implantação do primeiro parque urbano modernista do país: o Parque do Ibirapuera,
projetado pelo engenheiro agrônomo e paisagista Otávio Teixeira Mendes. A
proposta da Praça Japão enquadra-se no terceiro momento, a etapa de consolidação do paisagismo modernista brasileiro. Esse recorte corresponde ao período
de 1960 a 1989, quando os projetos ecléticos foram definitivamente substituídos
pelas propostas modernas. Nos programas das praças e parques urbanos, salienta-se a incorporação das áreas de lazer e recreação. (Macedo, 2003, p.4)

impedimento para a elaboração da cultura. Isso na literatura, na pintura, na música, nas ciências do homem.”
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Década de 1960: uma praça moderna em Porto Alegre
Robba e Macedo (2002, p.129), ao catalogar os dados da Praça Japão indicam como
data do projeto o ano de 1961. De modo compatível com essa cronologia, a escassa documentação do projeto original à qual tivemos acesso junto aos arquivos da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA - uma planta baixa da Praça, é datada
de junho de 1962. Do selo da prancha, destacamos as seguintes informações: indicação do órgão responsável pelo documento como S. M. O. V – D. U. - Secção de
Cadastro. (Secretaria Municipal de Obras e Viação – Divisão de Urbanismo – Secção
de Cadastro); elaboração do desenho pelo Engenheiro A. Cantisani; escala 1/250;
denominação do logradouro como Praça Saturnino de Brito e a palavra Nivelamento
como descrição do conteúdo da prancha. O exame da cópia heliográfica permite
verificar que o desenho original fez a representação, por meio de desenho técnico,
do traçado da Praça e das curvas de nível do terreno. Outros registros, que aparentemente foram feitos a posteriori - porém sem o registro da data de alteração - à
mão livre sobre o desenho original, indicam os materiais de pavimentação empregados nos diversos caminhos e ambientes, a locação e a identificação de indivíduos vegetais e do mobiliário urbano, e uma textura pontilhada representando as
áreas gramadas.
A definição precisa da autoria do projeto da Praça é ainda desconhecida. No entanto, supõe-se, por ser a norma à época, que o mesmo tenha sido desenvolvido
por arquiteto(s) integrante(s) do corpo técnico da Divisão de Parques e Jardins
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A ausência de documentação do projeto
original pode ser explicada pelo incêndio mencionado pelos pesquisadores Luz
e Oliveira (2004) o qual, na década de 1970, destruiu as instalações da referida
Divisão municipal que se localizava no Parque da Redenção e, com elas, parte da
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norte-americana, define-se por meio de planos configurados por linhas paralelas e oblíquas compondo “um arranjo de variadas formas geométricas e ângulos
não retângulos, que se encaixam formando caminhos, recantos e patamares para
vencer o desnível do terreno.” A liberdade formal e compositiva do traçado também remete ao paisagismo californiano. (Robba; Macedo, 2002, p.126)
Reforçando essa ideia, é possível identificar no projeto da Praça do Japão as principais características dos projetos californianos, elencadas por Jory Johnson, citado
por Alex (2008, p. 101): a adoção da função como geradora da forma; a honestidade dos materiais, empregados aparentes, sem revestimentos ou camuflagens;
a ausência do eixo estruturador clássico; a ênfase ao plano aberto e aos espaços
multifacetados de inspiração cubista; a negação do ornamento e das bordaduras; a valorização de composições livres e ritmadas; uso da vegetação por suas
qualidades botânicas e escultóricas; uso de conceitos próprios da arquitetura, tais
como massa, volume e estrutura, aplicados às propostas de vegetação.

Morfologia do terreno e denominação da Praça
A Praça Japão localiza-se no Bairro Boa Vista, próxima a três importantes artérias
viárias: as Avenidas Carlos Gomes, Nilo Peçanha e Anita Garibaldi. O sítio da Praça,
cuja área é de aproximadamente 6.300 m², tem formato bastante peculiar: uma
figura alongada com perímetro composto pela concordância de curvas côncavas
e convexas de diferentes raios. Em direção à Praça confluem seis vias locais: as
Alamedas Major Francisco Barcelos, Coelho Neto, Raimundo Correa, Vicente de
Carvalho, 14 de julho e Sebastião de Brito. Essas alamedas, nas quais se destaca
a presença de árvores da espécie Plátano (Platanus acerifolia), ligam a Praça às
avenidas citadas.

memória dos espaços públicos de Porto Alegre.
O projeto da Praça Japão apresenta um programa que contempla áreas de estar e
uma área de recreação infantil equipada com brinquedos tradicionais (gangorras,
balanços e escorregador). O traçado, coerentemente com a já citada influência
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idenciais” foi escolhido como lugar da merecida homenagem. (Sanhudo, 1975, p.
165-168)
Na ocasião, a deferência foi celebrada com a doação pelo escritório consular japonês da capital de exemplares de Cerejeira-do-Japão (Prunus campanulata) que
foram incorporados ao plantel vegetal da praça. Em sua narrativa sobre o Bairro
Boa Vista e mais especificamente sobre a Praça Japão, Ary Veiga Sanhudo vinculou
esse tributo a uma proposta do Consulado Japonês que previa a transformação da
Praça em um “espaço verde, com belos canteiros tirados da arte nipônica, esplêndidas alamedas de cerejeiras do Japão, lagos e cascatas tipicamente orientais [...]”.
Ainda segundo o célebre jornalista, escritor e político gaúcho, o Cônsul nipônico
havia expressado enfaticamente seu interesse na Praça e a ideia de que representasse “mais uma verdadeira joia da jardinagem japonesa a engalanar as muitas
belezas da nossa encantadora Capital.” (Sanhudo, 1975, p. 166)
Em 1983, a Praça Província de Shiga, que conforme Robba e Macedo (2002) foi
Figura1: Planta Baixa
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Paisagismo Urbano

O logradouro hoje conhecido como Praça Japão, tal como indicado na citada Planta Baixa, inicialmente foi denominado Praça Saturnino de Brito. Como consta em
Leis, Decretos e Atos de julho a dezembro do ano de 1963 (Prefeitura Municipal
de Porto Alegre, 1963), administração do Dr. José Loureiro da Silva, a mudança de
nome da praça foi decretada pela Lei de número 2.600 de 31 de outubro de 1963.
Embora a Lei Municipal de Porto Alegre nº 172 de 29/12/1948, em seu artigo 5, vedasse a mudança do nome dos logradouros públicos, excetuando-se os casos em
que a denominação original fosse considerada inexpressiva, a alteração foi possível com a justificativa de que já havia na cidade uma via arterial denominada em
homenagem ao engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. A nova denominação
teve o objetivo de saudar a forte relação diplomática e comercial entre Brasil e
Japão e a importante presença da cultura e da colaboração japonesas, por meio de
imigrantes e de seus descendentes na cidade de Porto Alegre. O terreno da Praça,

projetada pelo arquiteto paisagista japonês Kunie Ito, foi implantada no Bairro
Higienópolis, a uma distância de pouco mais de um quilômetro da Praça Japão,
tornando realidade os mencionados planos de criação de um jardim tipicamente
japonês em um espaço publico da capital gaúcha. A proposta inicial de substituição de um traçado moderno por uma praça temática certamente não encontrou
a concordância dos técnicos da Prefeitura, pois na década de 1970, época da publicação das crônicas de Sanhudo, a criação de um cenário japonês seria vista com
estranheza por arquitetos de maneira geral. No contexto dos anos 80, o ideário
paisagístico já absorvia com maior naturalidade cenarizações e jardins temáticos.
Na Praça Japão, a homenagem ao povo oriental foi reiterada, por iniciativa da Prefeitura Municipal alguns anos depois, em agosto de 1995, de maneira singela, com
a implantação de uma placa metálica em homenagem ao povo japonês e às vítimas dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, que permanece inserida em um
de seus recantos.

“um recanto oitavado de excelente tamanho, rodeado por finíssimas mansões res-
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canteiros gramados que separam esse estar dos passeios laterais estabelecem
distanciamento e proteção em relação aos arruamentos.

O sítio da Praça possui uma configuração topográfica onde a diferença entre a
cota de nível do ponto mais baixo e a cota de nível do ponto mais alto do terreno é de cerca de 10 metros. Face esse relevo, o zoneamento estabeleceu basicamente cinco setores nos quais o traçado define patamares de estar, caminhos
rampeados e taludes gramados que se ajustam harmonicamente à topografia.
Nos passeios, o desnível é vencido suavemente ao longo dos quase 160 metros de
comprimento do terreno.
O primeiro setor, de cota mais alta, é um patamar contíguo ao passeio que cumpre a função de vestíbulo-mirante na entrada sudoeste do logradouro. A área,
ampla e pavimentada, oferece visuais em direção ao noroeste que atravessam
longitudinalmente a Praça. Também oferece visuais na direção oposta, cujo ponto
de interesse é uma Figueira de aspecto monumental que se encontra na calçada
do outro lado da rua. O espaço conta também com um banco linear curvo, de alvenaria revestida em basalto, que seve de arrimo para a acomodação do desnível
que se forma com o desenvolvimento do passeio em cotas de nível mais baixas em
relação ao patamar, e arremata um conjunto de degraus que dá acesso pela borda
que se confronta com a Alameda Major Francisco Barcelos. Esse ambiente liga-se
com o patamar inferior por meio de uma escadaria com patamar intermediário,
a qual vence um desnível de cerca de dois metros. A escadaria, que se conforma
entre dois muros de arrimo oblíquos entre si, dá acesso ao recanto do espelho
d’água com fonte e escultura.
O segundo setor da Praça é um estar organizado em torno de um conjunto formado por espelho d’água, fonte escultórica e escultura. O espelho d’água possui
forma alongada e irregular disposta diagonalmente em relação ao comprimento
do terreno. Destaca-se neste setor da praça a liberdade formal e o dinamismo da
composição de formas geometrizadas que combinam curvas e linhas oblíquas. O
ambiente é equipado com bancos, que oferecem lugares de permanência, e os
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Figura 2: Ambiente do espelho d’água e escultura
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Paisagismo Urbano (2014)

O espelho d’água com escultura abstrata e ou estilizada é um conjunto recorrente
no paisagismo modernista. É importante ressaltar que o objeto de arte comparece
no espaço paisagístico moderno com autonomia, sem o figurativismo histórico/
comemorativo da estatuária característica do ecletismo. Em relação à escultura
proposta como elemento protagonista do ambiente do espelho d’água - Mulher
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no Lago da artista Joyce Schleineger - com certa licença poética, podemos com-

O quarto setor é um patamar que configura um amplo estar de formato retangu-

pará-la à elegante escultura que jaz sobre o espelho d’água de forma orgânica

lar e equipado com bancos, que se dispõe transversalmente ao terreno da Praça.

no emblemático Donnell Garden, ícone do paisagismo residencial californiano de

O ambiente, cujo nível se compatibiliza com o passeio sudeste, confronta-se com

autoria de Thomas Church e Lawrence Halprin, situado em Sonoma, Califórnia. As

o passeio noroeste por meio de um arrimo de pedra e uma escada, oferecendo

duas esculturas estilizam um corpo de mulher que paira sobre uma serena lâmina

um percurso que atravessa a Praça ligando os dois passeios paralelos.

d’água que reflete o céu.
O quinto setor, ligado à borda nordeste é estruturado pelo patamar trapezoidal
O terceiro setor é definido como um caminho em que segmentos de rampa de for-

onde se localiza a área de recreação infantil. Situado na porção mais baixa do

matos trapezoidais se conectam oferecendo um percurso que faz um ziguezague

terreno, o recanto infantil (playground) é equipado por brinquedos tradicionais

para encontrar o próximo patamar, em nível seis metros abaixo do patamar do

em madeira e ferro pintados (gangorra, balanços e escorregador) e ambientado

espelho d’água com fonte e escultura.

por vegetação circundante. Nesse setor está implantada a escultura “Descanso do
Guerreiro”, do artista Francisco Stockinger, em local delimitado por uma massa
vegetal.
Como já citado, e conforme os princípios de desenho modernistas, não há um eixo
linear que corresponda a uma circulação principal. Há uma série de ambientes e
caminhos de ligação que definem uma sequência, propiciando um percurso fluido
entre os patamares onde são oferecidas múltiplas visuais e diferente oportunidades de permanência. Há ligações secundárias, que conectam os ambientes do
interior da Praça e os passeios públicos buscando conexões com as Alamedas
confluentes. Caminhos de ligação e patamares apresentam formas geometrizadas, conforme as estratégias formais modernistas exploradas por Roberto Coelho
Cardozo e mesmo por Roberto Burle Marx.
A pavimentação da Praça Japão apresenta materiais variados, sendo composta
atualmente por quatro tipos de pavimento: mosaico português, basalto, lajota
de concreto e saibro. O vestíbulo-mirante (primeiro setor) tem piso original em
mosaico português (pedra portuguesa). O estar do espelho d’água e área da recreação infantil são pavimentados em saibro. O caminho em ziguezague que liga os

Figura 3: Percurso em ziguezague

patamares do segundo e do terceiro setor também conserva o piso em mosaico

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Paisagismo Urbano (2018)

português. Seus segmentos de rampa são ladeados por áreas gramadas, essas
são interceptadas por acessos laterais em lajotas de concreto. O estar-patamar
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transversal (quarto setor) que em sua versão original foi executado em ladrilho

A obra foi localizada no recanto do espelho d’água próximo à borda sudoeste da

hidráulico atualmente apresenta-se revestido em basalto, material que também

praça e constitui um aspecto notável e um diferencial modernista. Segundo Alves

comparece nas três escadas da Praça.

(2004, p. 36), trata-se de uma das primeiras inserções de obra de arte de influência
abstrata em praças públicas na cidade. Seu registro no Cadastro de Monumentos

Nos passeios, originalmente foram utilizados dois materiais: mosaico português e

disponibilizado pelo Setor de Monumentos da Secretaria Municipal do Meio Am-

ladrilho hidráulico. Recentemente, os ladrilhos foram substituídos por basalto. As

biente (recentemente integrada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da

calçadas apresentam larguras variáveis, com generosos alargamentos que pare-

Sustentabilidade) indica a denominação da escultura como Mulher no Lago.

cem convidar e acolher os transeuntes, e recortes para o estacionamento oblíquo
de veículos. A configuração irregular dos passeios acentua o efeito das formas

O Cadastro da escultura menciona ainda a máscara em cimento, também de au-

livres que caracteriza o traçado no interior da Praça e evidencia uma preocupação

toria de Joyce Schleiniger, instalada na parede de alvenaria de pedra que limita o

com a facilitação da convivência veículo-pedestre: o homem e o carro devem ter o

espelho d’água. Este tem suas paredes e fundo, assim como a base da escultura,

seu espaço no paisagismo modernista.

revestidos com pastilhas na cor azul. Dessa máscara, denominada como Carranca,
originava-se a fonte que abastecia o espelho d’água. O referido documento infor-

Entre os anos 60 e 80, as casas do entorno imediato da Praça Japão eram ocupa-

ma que a escultura da mulher (motivo do monumento) possui dois metros e vinte

das, de forma homogênea, por residências de alto padrão. Esse perfil transfor-

centímetros de comprimento e foi confeccionada em cimento armado com alguns

mou-se nas últimas décadas. Atualmente algumas dessas casas foram substituí-

detalhes em ladrilho branco.

das por edificações comerciais ou passaram a ter uso comercial e de serviços, tais
como restaurantes, escritórios, escola infantil, e outros. A altura das edificações

A obra foi contemplada com o primeiro prêmio em um concurso realizado em

não ultrapassa três pavimentos, limite estabelecido pelo plano diretor, o que evi-

1966, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na gestão do Prefeito

tou uma modificação mais radical da paisagem em relação ao ambiente que exist-

Célio Marques Fernandes, com o objetivo de selecionar obras de “arte moderna”

iu nos primórdios da Praça.

de alunos formandos do Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio

Uma escultura para uma praça moderna

Grande do Sul, que seriam comissionadas para implantação em espaços livres
públicos. (Trevisan, 1983; Alves, 2004) Essa informação sobre o concurso também
consta no referido Cadastro da obra na Prefeitura Municipal.

A presença do elemento escultórico na praça moderna é coerente com um conceito que prioriza atender às necessidades humanas, no caso, a demanda pelo

O concurso que escolheu a Mulher no Lago foi uma iniciativa pioneira que pro-

acesso à cultura, e mais especificamente à arte. Na Praça Japão, a presença de um

moveu a instalação de cinco trabalhos artísticos na cidade. “Dessas obras, exe-

objeto de arte tem uma importância fundamental. É dessa forma que interpre-

cutadas em cimento, hoje restam três: de Gilberto Pegoraro, no Parque Farroupil-

tamos a implantação na Praça, no ano de 1967, de uma escultura de autoria da

ha, na esquina das Avenidas Paulo Gama e Oswaldo Aranha; de Glaé Macalós, na

artista plástica gaúcha e santa-mariense Joyce Schleiniger.

Praça Tenente Costa, Bairro Petrópolis; e de Joyce Schleiniger, na Praça Japão”.
Uma iniciativa semelhante só ocorreu mais de duas décadas depois, com o pro-

3026

3027

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

grama Espaço Urbano Espaço Arte, em 1991, instruído pela Coordenação de Artes

de não só complemento, mas de ter a possibilidade de ser colocada onde era

Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura.(Alves, 2004, p.36)

necessária a caída da água que vinha da parede, como uma fonte”.

Sobre o concurso, Schleiniger (2014) informou que foi realizado “com verba so-

Outra obra de arte presente na Praça Japão é a escultura Descanso do Guerreiro,

mente para as premiações”, que não havia informação sobre o local de implan-

com recorte de figuras em chapas de ferro, do artista plástico austríaco, natural-

tação das obras premiadas e ainda que “o tema era livre e da escolha de cada um.”

izado brasileiro, Francisco Stockinger. A obra foi executada e implantada na Praça

A artista também afirmou que não conhecia a Praça na época do concurso e que

no ano de 1992 nas proximidades da área de recreação infantil.

a definição do destino das obras foi feita pela Prefeitura Municipal em momento
posterior ao julgamento do certame.

Patrimônio abandonado

O crítico de arte e professor Armindo Trevisan ao analisar as esculturas de Joyce

A Praça Japão, no decorrer dos anos sofreu um processo de degradação de seus

Schleiniger afirmou que as mesmas ”porejam um intelectualismo de boa cepa” e

elementos construídos, mobiliário e equipamentos. Em 2013 e 2014, época do

acrescentou sobre sua potência expressiva: ‘é como se a obra produzida estivesse

início dos trabalhos de investigação do Grupo de Pesquisa Paisagismo Urbano na

aí não propriamente para ser sentida ou apalpada, mas para ser trespassada por

Praça, constatamos em nossas observações in loco que a mesma encontrava-se

um raio luminoso de compreensão de seu caráter abstrato: equilíbrio, disposição

em estado bastante precário. Embora a qualidade espacial se impusesse, tornan-

de conjunto, valor de composição. (Trevisan,1983, p. 128)

do os ambientes suficientemente agradáveis para o uso dos frequentadores da

A escultura apresenta a estilização de uma mulher reclinada e apoiada sobre paralelepípedo em alvenaria revestida com pastilhas cerâmicas. O conjunto formado
pela base e pela figura-motivo insere-se no interior do espelho d’água, de formato
irregular, que se define ao longo do arrimo de blocos de granito que limita a escadaria de acesso pela calçada, no ponto de cota mais alto do terreno da praça.
Embora a obra não tenha sido concebida especificamente para o local (Site-specificity) a proposta da artista integrou-se à linguagem do projeto, tanto no que diz
respeito às suas linhas e formas, quanto no que concerne aos materiais empregados.
Já a Carranca foi encomendada e concebida para integrar o conjunto escultura e
espelho d’água. Schleiniger (2014) disse que na ocasião em que visitou pela primeira vez a Praça foi-lhe encomendado esse outro trabalho para complementar
a escultura lá inserida: “uma máscara executada também em cimento, para servir
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vizinhança, percebia-se a falta de um cuidado mais adequado e coerente com o
reconhecimento do valor paisagístico do espaço público. Verificava-se o mau estado de conservação nos pisos, nos bancos, nos brinquedos da área de recreação
infantil (playground) e no espaço com espelho d’água. Era evidente que os procedimentos de conservação executados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Porto Alegre estavam restritos ao corte dos gramados, aos cuidados com a
saúde das árvores e à limpeza do local. Além disso, os usuários da Praça apontavam a insegurança como uma das características do lugar.
Também havia inadequações no que tange à inclusão de novos indivíduos vegetais evidenciando um descontrole em relação à preservação da composição
vegetal original da praça. Percebemos a inserção de mudas de espécies exóticas,
tais como: uma falsa-seringueira (Fícus elástica) e um pinheiro (Pinus sp.), em área
ajardinada próxima ao espaço de recreação infantil. Essas espécies, estranhas à
proposta do projeto, concorrem para a descaracterização da Praça e não trazem
benefícios ao lugar. No caso da falsa-seringueira, há uma inadequação para o uso
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em ambiente urbano em virtude da interferência de seu sistema de raízes com

O problema da Praça Japão foi assunto da edição nº 1443 (agosto de 2017) do Met-

as canalizações pertinentes às infraestruturas subterrâneas. Infelizmente, são co-

ro Jornal, publicação diária distribuída gratuitamente na cidade de Porto Alegre e

muns nos espaços públicos os plantios feitos sem critérios adequados, possivel-

disponível em site na internet. A matéria denunciou o arruinamento da escultura,

mente por usuários, sem a prévia autorização dos órgãos municipais competentes

que na reportagem é referida como Figura Reclinada. Segundo Mags (2017) o pri-

e resultantes da falta de controle e de fiscalização por parte dos mesmos.

meiro ato de vandalismo que atingiu a Mulher no Lago ocorreu no ano de 2001,
quando a escultura foi atacada com golpes de marreta. O jornalista assinalou a

Em 2014, o espelho d’água e a obra escultórica de Joyce Schleiniger eram os ele-

continuidade da destruição: ”o restante seguiu sendo demolido aos poucos, em

mentos da Praça mais afetados pelo vandalismo aliado à ausência de rotinas de

uma espécie de lenta tortura à arte ferida, que dura até hoje.” (Mags, 2017, p.3)

conservação e de intervenções de restauração. O conjunto espelho d’água-Carranca-Mulher no Lago encontrava-se desativado e em ruínas.

Segundo Delphim (2005) a proteção efetiva de um jardim histórico deve incluir
atos legais e administrativos. e abranger medidas de segurança e serviço de vig-

Conforme placa informativa observada em nosso retorno ao local, em visita re-

ilância. “O caráter da proteção efetiva deve ser antes educativo que repressivo,

alizada no mês de abril de 2018, desde junho de 2015 a Praça Japão participa do

mas sem deixar de ser firme na defesa do patrimônio” (Delphim, 2005, p. 46)

programa de Adote uma Praça (PROGAP). Trata-se de um programa de parcerias
entre o poder público e a iniciativa privada que permite a qualquer entidade civil

Mesmo se considerarmos que os problemas de conservação são generalizados

assumir a responsabilidade de urbanizar e manter áreas verdes públicas do Mu-

nos monumentos urbanos de Porto Alegre, a situação da Mulher no Lago parece

nicípio, Conforme a Lei Complementar nº 136, de 22 de julho de 1986, cabe ao

ser a que demanda maior urgência de intervenção.

adotante manter as áreas adotadas limpas e em perfeitas condições de uso para
a comunidade, sendo permitida a colocação de placa de divulgação da parceria.
No momento, a Praça Japão está adotada pela Construtora e Incorporadora Melnick Even. Comparativamente ao cenário observado em 2014, observamos que a
adoção proporcionou melhorias no que diz respeito ao mobiliário urbano e aos
cuidados de conservação da vegetação e limpeza dos ambientes.
A escultura Descanso do Guerreiro encontra-se em satisfatório estado de conservação. No entanto, o estado do conjunto espelho d’água-Carranca-Mulher no Lago
é de intensa degradação, de maneira tal que a integridade do mesmo está comprometida. Decorridos quatro anos de nossos levantamentos anteriores, a situação desses elementos escultóricos é ainda mais dramática do que era em 2014.
Há necessidade urgente de procedimentos de restauro/restituição para que seja
evitada a descaracterização irreversível do conjunto
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“Em termos legais, proteger é criar condições para que um monumento, área
ou sítio histórico perdure de forma íntegra e autêntica.” (Delphim, 2005, p.46) A
despeito de sua importância paisagística, a Praça Japão está desprotegida. Sem
proteção física, ficou à mercê do vandalismo. Sem proteção legal, permanece sujeita à degradação. Por outro lado, existem registros e condições que poderiam
viabilizar a restituição/restauração de seus elementos.
Suspeitamos que a inoperância dos órgãos públicos e a aparente apatia da população, para além da sempre aludida falta de recursos públicos, relacionem-se
a uma ainda débil valoração do moderno como patrimônio no âmbito porto
alegrense. Observa-se por aqui uma maior mobilização quando se trata de monumentos mais antigos. É provável que, estando a noção de patrimônio identificada
pelo senso comum com obras de períodos mais remotos, onde a pátina dos séculos comparece como atestado de valor patrimonial, a obra moderna, afastada do
contemporâneo em apenas algumas décadas, pareça inapta a merecer atenção.
No caso da Praça Japão, cujo entorno é habitado por um grupo populacional de
alto poder aquisitivo, essa negligência parece ainda mais reveladora. Sugere talvez
indiferença com o patrimônio público e/ou incapacidade de organização e pró-atividade dos grupos sociais ligados ao lugar aliada à ineficiência dos responsáveis
por sua preservação, na viabilização de uma solução adequada. Infelizmente, o
estado de conservação da Praça modernista pioneira da cidade é incompatível
com a expressividade de seu valor como espaço livre público.
A situação da Praça Japão, longe de refletir seu valor cultural e paisagístico no
contexto da cidade de Porto Alegre, expõe nossas mazelas, convida-nos à reflexão
e nos constrange à ação.

Figura 4: Mulher no Lago: integridade e recortes da destruição - 2017 e 2018
Fonte: Adaptado de Metro Jornal (2017) e acervo da autora (2018)
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PATRIMÔNIO LUSOBRASILEIRO: ENTRE O
EDIFÍCIO E O ARQUIVO

RESUMO

PESSOA, ANA (1); SANTOS, ANA LÚCIA V.(2)

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.

1. Fundação Casa de Rui Barbosa. Centro de Pesquisa.
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anapessoa55@gmail.com.br
2. Universidade Federal Fluminense. Escola de Arquitetura e Urbanismo
Rua Passo da Pátria, 156, Niterói – RJ, 24210-240
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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.

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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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 sociedade onde se enquadra. Vivendo uma forte relação com os símbolos de prestígio 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 distributivos 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 presente artigo apresenta o quadro atual do projeto inicialmente denominado

O equipamento móvel nas suas funções específica.

“A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro: Anatomia dos interiores”, desen-

Como metodologia, foram inicialmente selecionados 25 edifícios na região de Lis-

volvido, a partir de 2012, por iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, sob a co-

boa, construídos entre o século XVII e o primeiro quartel do século XX, e dez ed-

ordenação de Isabel Mendonça e Helder Carita, e outras instituições portuguesas,

ifícios na região do Rio de Janeiro e arredores, representativos dos séculos XVIII,

em cooperação com a Fundação Casa do Rio de Janeiro, cujos resultados são di-

XIX e do primeiro quartel do século XX, conjunto que vem sendo gradualmente

vulgados em site. www.casaruibarbosa.gov.br. O projeto é voltado para o estudo

acrescido, contando hoje com 20 edifícios.

da casa de morada da nobreza e da alta burguesia durante os séculos XVII, XVIII e
XIX, abordando múltiplos aspectos dos interiores.

Para essa seleção foram elencadas as construções que ainda mantivessem integridade física suficiente para permitir a análise direta de sua divisão espacial, revesti-

No Brasil, a equipe é composta pelas autoras deste artigo, com a contribuição

mentos e aspectos decorativos, e mobiliário original. Na linha temporal, tomou-se

de pesquisadores de diferentes instituições, como o Museu Nacional, FAU/UFRJ,

como marco inicial a instituição do Rio de Janeiro como sede do Vice-Reino do

EBA/UFRJ, da EAU/UFF, Museu da República/Ibram e Fundação Mariano Procópio,

Brasil, em 1763, e o início do século XX, com quando foram promovidas profundas

e conta também com o apoio do programa de bolsas da FCRB. Atualmente, co-

reformas urbanas, em especial, a disseminação da rede elétrica.

laboram como bolsistas a pesquisadora, pintora e designer Ana Cláudia de Paula
Torem, e as estudantes Madjory A. Pereira e Jordhanna F. de Oliveira.

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

Nesse âmbito, cabe destacar a grande relevância das escrituras de transmissão

imóveis urbanos e suburbanos, temos casas térreas e sobrados situadas nos alin-

de propriedade (compra, venda, doação, sucessão), que permitem comprovar a

hamentos das ruas do centro urbano; solares, mansões e palacetes, recuados em

propriedade de determinado imóvel e a cadeia sucessória, a data das transações,

largos terrenos das freguesias urbanas; e, pelos arredores, chácaras e quintas.

o valor atribuído ao bem em diferentes datas, e inventários. São também exam-

Além disso, figuram na amostragem casas de fazendas e engenhos das freguesias

inados livros, artigos e de produção acadêmica sobre os edifícios e a arquitetura

rurais do século XVIII.

do período.

Os proprietários situam-se dentre os estamentos de elite de cada período de con-

Em seguida, os dados recolhidos são processados para a montagem das páginas

figuração política e administrativa do Rio de Janeiro ― “nobreza da terra”, dig-

do site, com o preenchimento das fichas correspondentes às campos e subcam-

nitários do clero, do poder judiciário e do governo, realeza, aristocracia e altos

pos. São quatro campos: “Casas senhoriais”, “Glossário”, “Artistas” e “Fontes Doc-

negociantes, capitalistas e empresários.

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

Apesar de concentrada nos limites políticos, geográficos e historicamente defini-

“arquitetura”, “programa interior”, “azulejaria”, “estuques”, “pintura decorativa”

dos da cidade, foram introduzidos imóveis de regiões circunvizinhas, que man-

e “decoração diversa”, que correspondem aos aspectos históricos, urbanos, ar-

tivessem estreitos laços políticos, econômicos e culturais com o Rio de Janeiro,

quitetônicos e decorativos.

como Juiz de Fora, Petrópolis, Paty de Alferes, e Vassouras.
As imagens são tratadas e preparadas para inserção em cada divisão das respecA pesquisa realiza extenso levantamento bibliográfico e documental sobre cada

tivas categorias (azulejaria, estuques, pintura decorativa etc), enquanto são elab-

um dos edifícios, justapondo informações, textos e imagens de origens diversas.

orados desenhos de plantas arquitetônicas dos vários pisos, com o recurso do Au-

São analisadas fontes iconográficas, como desenhos artísticos, desenhos técnicos,

toCAD. Em paralelo, são elaborados textos descritivos e analíticos para os vários

plantas, mapas, vistas, perspectivas, e registros fotográficos pormenorizados, de

campos definidos em cada uma das fichas do inventário.

aspectos gerais e detalhes dos exteriores e interiores atuais dos edifícios íntegros.
O estágio atual de tratamento e digitalização dos acervos documentais permite

O projeto promove também workshops, realizados de 2011 a 2013, na FCRB, e

acesso a fontes primárias de forma inédita, permitindo revisão da literatura clás-

colóquios internacionais, iniciados em Lisboa (2014), e realizados no Rio de Janeiro

sica sobre história da arquitetura no Brasil, produzida majoritariamente no século

(2015), no Porto (2016), em Pelotas/RS (2017) e, em junho de 2018, em Fafe, Portu-

XX.

gal. Os eventos resultaram em anais, divulgados por intermédio do site do projeto.

Como fontes textuais, são examinados relatos de viajantes, diários e corre-

Outro resultado foi a organização do grupo de pesquisa Casas senhoriais e seus

spondências, coleções de jornais e revistas; bem como documentos administrati-

interiores: estudos luso-brasileiros em arte, memória e patrimônio, que reúne

vos públicos e privados e documentos judiciais, como livros de notas, testamentos

pesquisadores e bolsistas que estudam o tema.

e Inventários
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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; e 16 construções do século XIX − Casa da Hera, Casa da Marquesa
de Santos, Casa de Rui Barbosa, Chácara do Chalet, Palacete Barão de São Clemente, 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 palacetes do início do século XX, Palacete Guinle de
Paula Machado e Palácio Laranjeiras.

As casas de elite dos seculos XVIII, XIX e XX
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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.
As terras do Engenho do Capão do Bispo integravam a enorme sesmaria dos jesuítas, que confrontava com o termo da cidade. A fazenda foi confiscada à Companhia 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 lateralmente, através de escada que dá acesso à varanda fronteira. A planta desenvolve-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 principal 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

Conjunto de dezoito das 20 casas estudadas

uma simetria na planta, sugerindo que esta conserva em grande parte sua conformação 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
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aproveitando a diferença de nível, com fachada principal é voltada para norte-nor-

casa de chácara toma as características da casa urbana, colocando-se na frente do

deste. A capela de N. Sa da Lapa fica à esquerda da casa, à qual está ligada pela

terreno, embora despregada das divisas laterais. Integram um conjunto de casas

varanda, o que proporciona uma entrada privada ao nível do coro. As duas edi-

relacionadas com a família real a Quinta da Boa Vista, a Casa da marquesa dos

ficações configuram um pátio frontal, por onde se dá o acesso público à capela.

Santos, a Casa do Mordomo e a Palácio de Petrópolis.

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

A Quinta da Boa Vista, propriedade resultante do desmembramento de antiga

acesso ao porão.

fazenda dos jesuítas, foi cedida pelo comerciante Elias Antônio Lopes para instalação da Família Real portuguesa. Foi Paço Real, de 1808 a 1822, Paço Imperi-

A Fazenda Pau Grande, localizada no distrito de Avelar, no município de Paty dos

al, de 1822 a 1889, sede plenária da primeira Constituição, em 1892, e sede do

Alferes, é originária de sesmaria voltada para a exploração do açúcar, e foi trans-

Museu Nacional, que em 1946 seria incorporado à Universidade do Brasil, hoje

formada, nas primeiras décadas do séc. XIX em fazenda de café. O edifício princi-

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edificação em três pavimentos, com dois

pal, que substitui a antiga acanhada construção original, foi erguido por volta de

pátios internos e dois prismas de ventilação, somando uma área de 13.923,00m2

1805, sobre pequena elevação, tendo à sua frente uma área ajardinada, seguida

(3 pavimentos de 4.641,00m2 cada), com composição arquitetônica e volumetria

de um extenso terreno em nível inferior, onde outrora se situava o grande terreiro

simétrica. Como principais revestimentos tem-se, no primeiro pavimento (térreo)

de café. Três escadarias de pedra conduzem ao jardim suspenso e à entrada da

os pisos em ladrilho hidráulico e mármore, nos segundo e terceiro pavimentos,

sede principal. Nos fundos, uma encosta arborizada tangencia toda a construção e

tetos, pisos e estruturas de barrotes em madeira. O edifício sofreu sucessivas am-

seus arredores, sendo o terreno à direita constituído pelo antigo engenho. Unifor-

pliações e modificações, por diversos arquitetos: John Johnston (inglês), Manuel

midade e horizontalidade caracterizam esta grandiosa casa de vivenda composta

da Costa (português), Jean Pierre Pèzèrat (francês), Manuel de Araújo Porto Alegre,

por dois pavilhões laterais simétricos e um corpo central, o qual constitui o eixo

Theodore Marx e Francisco Bethencourt da Silva. De 1857 a 1861, recebeu amplo

da construção. Com telhados em quatro águas, os blocos laterais flanqueiam o

projeto decorativo pelo pintor e cenógrafo italiano Mario Bragaldi, (ver PESSOA,

centro do edifício encimado por frontão triangular, destacando o local onde se

Ana, 2015) e os jardins foram remodelados por Auguste François Marie Glaziou.

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

A Casa da Marquesa de Santos é resultado da reforma de um antigo casarão co-

terreno ascendente na direção da encosta montanhosa. No lado direito do terre-

lonial, situado em uma propriedade que reuniu duas chácaras das vizinhanças

no encontra-se o antigo engenho, do qual se destaca a altíssima chaminé.

da Quinta, promovida por D. Pedro I para instalar d. Domitila de Canto e Melo. A
reforma, realizada de 1824-1827, teve o risco atribuído a diferentes arquitetos,

Já no século XIX, a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro influencia a

como o arquiteto francês Pierre Joseph Pézerat; sendo que as obras ficaram a

formação e organização das casas de chácaras. A instalação de d. João em São

cargo do arquiteto português Pedro Alexandre Cravoé; a decoração escultórica

Cristóvão, e de d. Carlota Joaquina em Botafogo, incrementam a descentralização

deve-se aos irmãos franceses Marc e Zepherin Ferrez, e a pictórica ao artista flu-

e expansão da cidade em direção às zonas sul e norte. A instalação das famílias

minense Francisco Pedro do Amaral. É uma das mais elegantes construções do

de maior poder aquisitivo nos novos bairros se faz em terrenos maiores, em chá-

período, com revestimentos nobres, como mármores, granitos e madeiras de lei.

caras que deixam de ser apenas casas de recreio ou residências temporárias. A

Em termos arquitetônicos, se destaca o Salão Oval, que se projeta para fora da
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fachada que se volta para os jardins internos. Destacando-se juntamente com este

do em centro de terreno, com vasto parque ajardinado, executado por João Batista

Salão, as escadarias em curva que descem externamente, à céu aberto, do se-

Binot. Edifício tem com corpo central de dois pavimentos, arrematado por frontão

gundo andar. O palacete recebeu fino tratamento decorativo, com as dependên-

triangular e platibanda. Um pórtico em cantaria encimado por terraço projeta-se

cias do andar superior revestidas de painéis em relevo e pinturas em diferentes

à frente do pano central; duas alas laterais simétricas completam a composição,

temáticas – Salão da Aurora, Salão da Música, Salão da Águia, Salão dos Deuses

com varandas nas duas extremidades, que dão acesso aos jardins. Apesar do cor-

e Salão da Flora. As sancas e os tetos foram trabalhados em relevo escultórico,

po central elevado, o edifício é marcado pela horizontalidade, acentuada pela lon-

em ciclos narrativos que se combinam com a temática dos salões. A casa abrigou

ga platibanda que oculta o telhado, frisos e cornijas que arrematam e separam os

outros moradores, como a princesa Maria da Glória, José Bernardino de Sá, ne-

pavimentos e o embasamento em argamassa simulando silharia, com óculos de

gociante na praça do Rio de Janeiro, de 1847 a 1854, Irineu Evangelista de Souza,

ventilação do porão. Com decoração sóbria, destacam-se os estuques do teto do

barão de Mauá, Abel Parente, entre outras personalidades. Em 1938, foi tombada

salão de música.

pelo IPHAN, e desapropriada em 1961, e transformado em Museu.
Situada em Vassouras, a Casa da Hera é uma casa de chácara da aristocracia caA Casa do Mordomo, hoje chamado Palacete Laguna, tem origem num conjunto

feeira, que pertenceu ao capitalista Joaquim Teixeira Leite e, por herança, à sua

de sobrado e jardim em terras da Quinta da Boa Vista, conhecido como Quinta ou

filha Eufrasia. A casa principal é em centro de terreno, com fachada principal vol-

Chácara da Joana, referência ao rio Joana, residência dos Mordomos do Imperador

tada para sudoeste; possui um jardim amplo e arborizado, além de palmeiras im-

de D. Pedro II. Está situado na Rua General Canabarro, 731, Maracanã, Rio de Ja-

periais, canteiros e um pátio interno. A construção é da primeira metade do século

neiro, já sem conexão direta com a Quinta. A casa encontra-se no centro do atual

XIX, com registros em plantas da cidade de 1836, e em 1858, já com muros de

terreno, com fachada principal voltada para sudeste. A casa tem dois pavimen-

delimitação da chácara com a rua. A casa é um pavilhão de pavimento único, com

tos, mais o subsolo, e planta em “L”; sofreu diversas intervenções, uma dela por

planta retangular e pátio central, com um anexo também de planta retangular

Theodor Marx, arquiteto da Casa Imperial. Esta intervenção deu a casa aspecto

justaposto nos fundos à esquerda, que comporta a cozinha e suas dependências.

neoclássico, com uma espécie de torreão e ala de serviços, perdido nas reformas

Está elevada do nível do solo por um porão não habitável, e tem entrada pelo

posteriores. Em outros momentos ganhou uma varanda de estilo mourisco, uma

lado menor do retângulo, voltada para sul. O telhado é em telhas de barro tipo

varanda em ferro no primeiro piso, e uma porte-cochére também em ferro.

canal, arrematados por uma cornija simples que esconde os caibros. Com objetos,
mobiliário e ambientes preservados por determinação de Eufrásia, mantém rico

O Palácio Imperial foi erguido em estilo neoclássico, entre 1845 e 1862, como

testemunho sobre o ambiente doméstico da época.

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-
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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 Chácara 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
AmAmbAmbiente 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 produção, 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
honras 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,
situado bairro do Catete, projetado arquiteto prussiano Karl Frederich Gustave
Waehneldt, 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
3048

família Guinle; em 1957, seria transformada em loteamento residencial e clube,
preservando o núcleo onde está a edificação, como sede do empreendimento.
A planta da casa desenvolve-se simetricamente em torno do pátio central contornado por galerias, de forma que a circulação interna se dá pelo pátio ou entre cômodos dando acesso aos seus adjacentes; o quadrado formado em plantas
pelos setores social e íntimo, é estendido pelos dois anexos retangulares posteriores, 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 bordas, 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,
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outros edifícios foram adicionados em períodos posteriores, para atender às ne-

Uma das mais expressivas casas de chácaras brasileiras foi erguida em 1862, em

cessidades do Colégio Bennett, que ocupa o imóvel desde 1919. A casa é um sob-

Juiz de Fora, a Villa Ferreira Lage, situada em amplo terreno, então com 400.00m,

rado, sobre porão alto situado em centro de terreno, em composição que segue

pertencente ao comendador Mariano Procópio Ferreira Lage (1821-1872). Hoje,

os princípios do neoclássico. O pavilhão tem planta em “L”, sendo o bloco principal

a propriedade, com área bem reduzida, abriga o Museu Mariano Procópio. A ed-

quase quadrado, acrescido de uma pequena ala que abrigava serviços. O imóvel

ificação de prisma retangular, de inspiração renascentista, foi projetada pelo ar-

sofreu reformas, com o acréscimo de uma varanda de ferro e escadaria nos fun-

quiteto alemão Carl August Gambs, e está situada em um ponto elevado da área

dos. O sótão é habitável, e uma camarinha ocupa o ponto mais alto do telhado,

da chácara, em local intensamente arborizado, com fachada principal voltada para

paralela à fachada principal.

sudoeste. O edifício é composto por dois pavimentos e um porão semienterrado,
com torreão mirante do lado esquerdo. A composição apresenta forte marcação

Em Botafogo, em 1850, foi inaugurada a casa de chácara do comerciante Bernardo

horizontal, reforçada por faixas resultantes do revestimento de tijolo aparente em

Casimiro de Freitas, cercada por jardim e com quintal aos fundos, onde se es-

duas cores. O embasamento em pedra possui óculos pentagonais de iluminação

tendia um grande parreiral sob pérgula de ferro. O edifício era um sobrado par-

e ventilação do porão. A residência é unida por um passadiço, que originalmente,

cial e porão, com partido em forma de U, com telhado em platibanda e fachada

conectava a residência à área do pomar, nitidamente um setor mais íntimo da

com predominância horizontal, quebrada pelo corpo central elevado, e decorada

casa. Atualmente, esta área é ocupada por outro bloco de construção, que abriga

com elementos neoclássicos como pilastras de fuste canelado e capitel ornado,

a coleção do museu, localizado em um ponto mais elevado. Seus ambientes são

frontão triangular e arquitrave trabalhada. O interior era distribuído segundo um

decorados com estuques, pinturas parietais, painéis de lambri e papéis de parede.

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

Nesse mesmo ano, 1862, está sendo concluída reforma promovida por José Ri-

reservado para os quartos do casal e filhas, e na área externa, cavalariça, cocheira

beiro da Silva em antiga propriedade adquirida da tradicional família Velho da

e senzala, com os serviços de cozinha e lavagem instalados sob telheiros, além de

Silva, no Catete, Rio de Janeiro. Com a morte Ribeiro Silva, ela seria adquirida por

banheiro e galinheiro. Na década de 1860, a casa foi ampliada com a construção

João Martins Cornélio dos Santos, diretor do Banco Comercial e comissário de

de outro bloco assobradado, ligado ao primeiro por um passadiço. Em 1879, já do

café, quando passaria a ser denominada Palacete Cornélio. Residência térrea, com

comerciante Albino de Oliveira Guimarães, a propriedade sofre grandes reformas,

porão alto, situada de frente para a rua do Catete, com fachada principal voltada

tanto na área interna como externa. Ele introduziu, com o apoio de estruturas

para o leste. A composição é simétrica, dividida em três panos delimitados por col-

metálicas, varandas na fachada principal e nos fundos do passadiço, ampliando

unas compósitas, tendo o centro marcado por um frontão. Possuem dois blocos

as circulações da casa, além de melhorias nas instalações hidráulicas e nova con-

recuados nas laterais, que criam pátios de acesso a casa, cercados por gradis de

figuração no jardim, com a implantação de artefatos do estilo romântico, como

ferro com portões. No lado direito há uma passagem para o jardim que se local-

pontes, caramanchões e quiosques. Após breve período de posse de John Roscoe

iza nos fundos da construção, através de um arco pleno. Hoje bastante danifica-

Allen, a propriedade foi adquirida por Rui Barbosa, que a ocupou de 1895 a 1923,

do, tinha a área nobre decorada com estuques e pinturas decorativas com cenas

com a sua morte, foi adquirida pelo governo federal para transformá-la em museu

históricas, como a passagem do Humaitá, episódio da Guerra do Paraguai.

em homenagem ao último morador. Seu interior está preservado, com extensa
biblioteca, tetos decorados de estuque, objetos e rica mobília de época.

3050

3051

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

Outra imponente construção, o Palacete Babilônia, começou a ser erguida, em

tugueses de estampilha; azulejos de outros tipos, de feitios e desenhos especiais,

1864, pelo banqueiro e comerciante Antônio Alves da Silva Pinto, em seguida, foi

emolduram as portas e janelas, bem como os cunhais, as frisas e as barras, de tal

adquirido pelo futuro barão de Mesquita, sendo que desde 1889 é ocupado pelo

forma que são desprovidas de azulejos, apenas as guarnições dos vãos e a bacia

Colégio Militar. O edifício situa-se em um terreno flanqueado pelo morro da Pedra

corrida que contorna as três fachadas é que são de cantaria. A entrada é marcada

da Babilônia, dentro de ampla área arborizada, e faz divisa com as ruas São Fran-

por varanda-pórtico em ferro fundido.

cisco Xavier e Barão de Mesquita, antiga Rua da Babylonia. O edifício é uma construção neoclássica composta de dois pavimentos sobre porão alto habitável. Esta

Em 1884, a família Tavares Guerra ergueu o seu original chalet, conhecido como

morfologia divide as frontarias horizontalmente em três níveis a partir do térreo,

Casa do Sete Erros, situado na rua Ipiranga, em Petrópolis. O engenheiro re-

o qual forma uma espécie de silhar. As duas bandas horizontais superiores cor-

sponsável foi o alemão Karl Spangenberger, que recrutou mão-de-obra de imi-

respondem ao primeiro pavimento, que separado do porão alto por um bandeau

grantes alemães ao invés de escrava. Destacam-se as participações dos pintores

em cantaria, se eleva até a arquitrave. O segundo pavimento caracteriza-se como

em decoração: o austríaco Carl Shäffer e o italiano Gustavo Dall´Ara. O projeto

um sobrado parcial no mesmo nível da platibanda. Destacam-se alguns elementos

paisagístico dos jardins é atribuído à Auguste Glaziou. O chalet eclético, em esti-

característicos das composições clássicas como a cornija com modilhões rematan-

lo vitoriano, exibe fachadas de configuração assimétrica, com três pavimentos e

do o beiral, as entradas marcadas por colunas, e o frontão clássico encimando o

porão alto, o recorte irregular da planta dos três pavimentos divide a edificação

corpo central das fachadas secundárias. No interior, o primeiro pavimento tem

em três blocos distintos que compõem as quatro fachadas. Com tipologia tão di-

quase todos os ambientes decorados com forros estucados, pinturas murais,

versa, os espaços no piso térreo formam três blocos distintos, enquanto no pri-

baixos-relevos, e pinturas de fingimento.

meiro andar 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

Em 1872, em Niterói/RJ, foi construído por rico comerciante português o sobrado

exterior através das lucarnas e janelas sob os telhados em quina. Uma pequena

que hoje abriga o Solar do Jambeiro, situado em meio à chácara arborizada. Após

claraboia na parte posterior do edifício permite a entrada de luz até o primeiro

servir, breve período, como residência de seu construtor, foi ocupado por famílias

pavimento. No primeiro piso estão as salas nobres – vestíbulo, salas de jantar, vis-

e atividades diversas até ser desapropriado pela municipalidade, em 1997. O ed-

ita e música, fumoir, profusamente decoradas com pinturas parietais e estuques,

ifício é um prisma retangular, dividido em dois pavimentos, esse volume é queb-

no segundo piso ficam os quartos, os dormitórios e a varanda lateral, distribuídos

rado pelo acrescento de duas varandas de ferro, uma maior na fachada principal

em ambos os lados do corredor central, assim como alguns cômodos de serviço;

e outra menor na lateral direita. O acesso principal se faz através da varanda,

no terceiro piso está a capela da família

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

A família Guinle integrava a elite financeira e social da cidade, formada por Edu-

nobre. No piso superior, a distribuição se faz através da galeria da escada e de

ardo Pallasim Guinle, um dos fundadores da Companhia Docas de Santos, sua

um corredor que substituiu a circulação interna dos cômodos. Uma sala ocupa a

esposa, Guilhermina e sete filhos. Os negócios da família se expandiram para as

lateral direita da construção, e vários quartos se sucedem para o lado esquerdo.

áreas de produção e distribuição de energia elétrica, imobiliárias, indústria têx-

Os serviços se encontram em construção anexa, nos fundos da principal, à qual se

til, bancos, construção civil e hotelaria. Eles foram responsáveis pelos mais belos

ligam por uma passagem coberta. A fachada principal é revista por azulejos por-

palacetes ecléticos, além de edifícios comerciais e do hotel Copacabana Palace. O
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projeto estuda dois desses palacetes, projetados pelo arquiteto Armando da Silva

critérios temporais, de localização, aspectos arquitetônicos e decorativos, além da

Telles, a partir de risco de Joseph Gire que também foi responsável pelos projetos

busca livre, que identifica palavras nos textos.

do Palácio Laranjeiras Palacete Guinle de Paula Machado e Palácio Laranjeiras.
A colaboração de diferentes especialistas possibilita o estudo comparado das caO Palacete Guinle/Paula Machado, em estilo eclético francês, é resultado de refor-

sas portuguesas e brasileiras, permitindo que se determinem padrões espaciais,

mas promovidas em um antigo sobrado, em 1910 em 1917. A pertenceu à família

decorativos e de gosto, de forma evolutiva ao longo de três séculos. É importante

de Celina Guinle de Paula Machado até 2005, sendo hoje ocupada pela Firjan. O

ressaltar que essa integração multidisciplinar permite recuperar os múltiplos as-

piso térreo compreende a área social ‒ vestíbulo, sala de jantar e de estar, es-

pectos materiais e simbólicos que revestem a casa.

critório de serviço ‒ cozinha, copa e adega, com a área íntima no segundo pavimento ‒ 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, situado 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 um
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 cotidianas das elites portuguesas e brasileiras, e suas mútuas influências. O sistema
de pesquisa por intermédio de filtros permite que se agrupe as casas segundo

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 dinâmica e interesse para o projeto.
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A plataforma digital, em fase de atualização, amplia o alcance do projeto, divulgando o resultado das pesquisas de forma rápida e de fácil acesso. O site contribui, assim, 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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ABSTRACT
Built in 1966 in the Vitacura neighborhood of Santiago, Chile, the headquarters
building of the Economic Commission for Latin American Countries, designed by the
team of architect Emilio Duhart, has become an iconic building for Latin American
Modern Architecture. Chosen from an international competition, the project presents
several elements present in the international modern architecture, but it differs,
having a very special relationship with the environment. Referring the project to a
local historical tradition and representing it in contemporary terms is one of the
central ideas of the project. The article analyzes, through drawings and images, the
level of relationship between the project and the modern movement, particularly with
Le Corbusier projects carried out at the same time.

Keywords: Emilio Duhart; Modern architecture; Chile

Erguido em 1966 ,no bairro Vitacura em Santiago do Chile, o edifício sede da
Comissão Econômica dos Países da América Latina, projeto coordenado pelo
arquiteto Emíio Duhart (1917-2005) junto a Christian de Groote, Roberto Goycoolea
e Oscar Santelices, tornou-se um edifício icônico para a Arquitetura Moderna Latinoamericana. Escolhido a partir de um concurso internacional, o projeto apresenta
vários elementos presentes na arquitetura moderna internacional, porém se difere,
tendo uma relação muito especial com o entorno. Referir o projeto a uma tradição
histórica local e representa-la em termos contemporâneos, é uma das ideias centrais
do projeto. O artigo analisa, através de desenhos e imagens, o nível de relação do
projeto com o movimento moderno, particularmente com projetos de Le Corbusier
realizados na mesma época. Além disso, busca entender como o edifício mantem-se,
adaptando os usos e superando os terremotos comuns ao ambiente inserido, sendo
uma obra extremamente relevante mesmo com mais de cinquenta anos de existência.
Palavras-chave: Emilio Duhart, Arquitetura Moderna, Chile
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Os arquitetos
O projeto vencedor do concurso da CEPAL foi coordenado pelo arquiteto Emilio
Duhart. Além de Duhart, o projeto teve a colaboração de três de seus ex-alunos:
Christian de Groote, Roberto Goycoolea e Oscar Santelices. Quando teve sua
proposta selecionada, Emílio tinha quarenta e dois anos. Há três anos tinha terminado sua sociedade com Sergio Larraín e há seis havia regressado da França onde
fora estudar urbanismo e trabalhou no escritório de Le Corbusier, por indicação
de Walter Gropius.
O arquiteto Emílio Duhart (1917-2005) é considerado no Chile um dos arquitetos
mais importantes do Movimento Moderno no século XX. Logo depois de formado
em 1941 na Faculdade de Arquitetura da Universidade Católica do Chile, Emílio
ganhou uma bolsa para fazer mestrado em Harvard. Esta bolsa foi em função
de seu trabalho de diplomação ser reconhecido como o melhor do seu ano e ter
ganhado a medalha de ouro no Congresso Pan-americano de Montevidéu. Em
Harvard, ele teve a oportunidade de ter como professores Walter Gropius e Marcel Breuer, entre outros. Aí já iniciava uma importante referência do Movimento
Moderno que seguiria ao longo de toda sua carreira.
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Quando retorna ao Chile em 1945, associa-se Sergio Larráin García Moreno e
com ele realiza vários projetos de edifícios e residências. Em 1951 inicia a carreira
docente na mesma faculdade onde havia se formado e posteriormente assume
como Diretor do “Instituto de Urbanismo,Vivienda y Planeación”. No ano seguinte,
Duhart ganha uma bolsa do governo francês para estudar no Institut d’Urbanisme
de l’Universitè de Paris e lá conseguiu trabalhar no escritório de Le Corbusier. No
escritório participou de projetos para as cidades indianas como Chandigarh e
Ahmedabad. Como urbanista, Duhart realizou o Plano da cidade universitaria de
Concepción em 1958. Depois do concurso da Cepal, o arquiteto passou a viver
em Paris onde abriu escritório e lecionou na École des Beaux Arts (1970-83), nesse
período teve obras importantes como: Embaixada da França no México (1983),
restauração da Torre Eiffel (1985), Aeroporto Comodoro Arturo Benitez (1992).
Os colaboradores Christian de Groote e Roberto Goycolea também foram arquitetos importantes no cenário da época, ambos assim como Duhart, receberam o
Premio Nacional de Arquitetura. Christian e Roberto formaram-se na Universidad
Católica de Chile em 1957 e 1958. O primeiro foi estudar no Instituto de Tecnologia de Illinois nos Estados Unidos, retornando mais tarde e trabalhando até 1967
com Emílio Duhart. Já Goycolea teve importante atuação na cidade de Concepción,
onde realizou um Plano Urbanístico para a cidade e foi docente e reitor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Bio Bio.

Figura 1 Emíio Duhart no escritório dos sócios S. Larrain e E. Durrart. Fonte: Montealegre, Alberto:
Emilio Duhart Arquitecto. Ediciones ARQ, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 1994.
Imagem Cortesía de V. Esparza
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Figura 2: Desenho de M. Villarroel da fachada principal (Sul) do Concurso da CEPAL. Fonte:
Biblioteca da CEPAL.
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O Concurso e o local
“40 escritórios chilenos apresentaram suas propostas ao concurso de
anteprojetos para a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL)
convocado pela ONU em 1960. O júri, presidido pelo Secretário General
Dag Hammarskjold e integrado pelos arquitetos Wallace Harrison e
Phillip Johnson, escolheu o projeto de Emilio Duhart.”(Fonte: Arquivo
CEPAL)
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profissional mais famoso da época no país. Infelizmente, a proposta de Burle Marx
acabou por não ser implementada.
A intenção do projeto foi que o edifício em si, aparecesse como uma unidade isolada em respeito ao Rio Mapocho e os Cerros San Cristobal e Manquehue. O anel
do edifício de escritórios respondia ao rio que corre perto e a planície que enfrena
os Andes, ao mesmo tempo em que a Sala de Conferências orientada em sentido
vertical respondia a cadeia de Montanhas. Segundo Duhart, o edifício pretendia
ser uma expressão combinada de monumento e casa.

Inicialmente, o edifício formava parte de um conjunto de Sedes das Nações Unidas
em diferentes continentes. Só depois, foi destinado a sede da Cepal. Com isso, o
projeto vencedor sofreu vários ajustes e levou mais tempo para a obra ser finalizada (1961-1966). As bases do concurso definiam dois espaços diferentes, um
administrativo, dedicado a escritório, e outro representativo, dedicado à sala de
conferências. Segundo D’amico e Echeverria: “todas as equipes finalistas voltaram
à parte mais expressiva do projeto na sala de conferências, relegando a parte administrativa a peças retangulares mais funcionais.” Sem dúvida, o projeto de Duhart era o único onde isso não acontecia, uma vez que tinha uma proposta muito
integrada. A equipe de Duhart contava com a experiência internacional do coordenador do projeto somada aos seus ex-alunos, uma nova geração de arquitetos
extremamente influenciada pelo Movimento Moderno. Pode-se afirmar que estes
dois fatores foram decisivos para um projeto inovador, as outras propostas, também eram projetos com princípios do Movimento Moderno, mas não tinham essa
influência da obra de Le Corbusier tão forte. Além disso, a proposta tinha uma
relação com o contexto muito bem armada, diferentemente das demais.

Figura 3. Desenho de M. Villarroel da fachada oeste do Concurso da CEPAL. Fonte: Biblioteca da
CEPAL.

Nas imediações de um dos maciços da Cordilheira dos Andes e na margem esquerda do rio Mapocho, o terreno para sede da Cepal está localizado num lugar de
extraordinária beleza natural no bairro de Vitacura na capital chilena. Na época do
concurso havia a previsão de um futuro Parque das Américas. Este parque tinha
desenho encomendado ao paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. Por tratar-se
de uma organização internacional, os países da Comissão faziam diferentes tipos
de contribuições para o projeto. No caso do Brasil, o governo presenteou com o
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Embora tenha claras referências à obra de Le Corbusier, conforme o próprio autor principal da obra assume, o edifício é muito original e representativo para a
época. Cada quadrante representa as condições climáticas do Chile, com sua flora autônoma, cujas espécies são uma valiosa demonstração das características
botânicas do Chile. Os autores alcançaram uma proposta que concilia arquitetura,
geografia e história.
Evidentemente, a forma compacta do conjunto se propõe a afirmar categoricamente o esforço coletivo das nações latino-americanas que concorrem ao Conselho Economico para Latinoamérica, UNESCO e outros organismos. O passado
latino-americano, seus mitos
Figura 4. Implantação original. Fonte: (plataformaarquitectura.cl)

Monumento e Casa: o projeto
“O edifício de Nações Unidas de Emilio Duhart, em Vitacura, bairro de
Santiago de Chile, constitui a mais clara materialização da denominada
arquitetura monumental. Colocou-se em moda nas revistas de
arquitetura acumular abundante menosprezo por tais edificações.
Contudo, fica o feito de que não importa o que façamos, certas
construções obterão sempre categoria de hito a causa de seu caráter
ou de sua situação. Isso é o que Duhart aceitava como ponto de partida
quando definia seu edifício como uma “Casa das Nações” e como
uma expressão visível, monumental de esforços espirituais e sociais.”
(BULLRICH, 1969, p.83)
A Casa das Nações representa o compartilhamento com a comunidade, ao mesmo
tempo é uma visível expressão das aspirações das nações unidas. Duhart desen-

solares e suas obseções hidráulicas não estão ausentes, mas a implícita execução
técnica do edifício demonstra que ninguém volta as costas ao futuro. Em reconhecimento a contribuição das pessoas que realizaram a obra, foram gravados as
palmas das mãos dos
trabalhadores no muro da entrada. O edifício foi implantado de forma ligeiramente
oblíquo com relação a entrada pela Avenida Hammarskjold – 14° a nordeste – não
apenas para receber a predominante brisa da tarde sul-sudoeste e para equilibrar
o controle solar das fachadas, como também para contrastar a forma ascendente
da Concha do Caracol. Um espelho dágua oval assimétrico está situado da frente
do edifício, a circulação de veículos discorre ao seu redor e as pedestres podem atravessá-lo por uma estreita ponte. Alimenta-se por um depósito de água da chuva
situado ao norte da construção por um canal aberto que atravessa o pátio central,
e atua como torre refrigeradora para o sistema de ar condicionado.

hou uma tipologia da casa tradicional com a escala de um quarteirão espanhol,
ambos entendidos como um tipo de genética Latino Americana. Casa no aspecto
da escala humana que guiou as dimensões dos escritórios e a intimidade dos pátios na parte posterior do anel do setor administrativo. A casa das Nações em comunidade. Unidade plástica e funcional. Uma casa para trabalhar, trabalho tranquilo em contato com a geografia de Santiago.
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“ Com relação a questão dos laços históricos, creio que as afinidades
históricas podem ser misteriosas e fortes, porém estes laços se
danificam si se força a semelhança. A afinidade com a geografia chilena
é aqui muito forte, porém assim mesmo, existe uma grande similaridade
com planos antigos da América indígena. Essa foi uma referência geral,
não específica.” (DUHART)

Figura 5. Perspectiva original do arquiteto Emílio Duhart. Fonte (plataformaarquitectura.cl)

O Edifício

Figura 6: Diagrama com os 6 elementos principais do projeto: Anel (cinza), pontes (rosa),
núcleo (azul), caracol(amarelo), sala diamante(verde claro), marquise de acesso (verde escuro).
Planta original do edifício.

Uma das ideias centrais do projeto está em referi-lo a uma tradição histórica local
e representa-lo em termos contemporâneos. O edifício está composto por um
anel perimetral suspenso por pilares e um corpo central composto pelos principais programas. Desde o anel interior, existe um sistema de passarelas em um
segundo nível que vincula ambas as ordens. A estrutura do edifício é um anel exterior quadrado de 95,66m de lado com um interior de 66,36 x 66,36m. A regularidade do perímetro do edifício tem como contraponto a variedade dos elementos
dispostos no seu interior. A posição do pórtico de entrada esta descentralizado,
assim como a marquise. Cada um dos volumes internos do anel têm expressão
formal e dimensão própria.
Figura 7: Cortes da proposta original com os 4 elementos principais do projeto: Anel (cinza), ponte,
núcleo (azul), caracol(amarelo), sala diamante(verde claro).
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Figura 8: Desenho da fachada principal. Fote: (plataformaarquitectura.cl)

O primeiro elemento que surge do solo é uma grande laje que constitui o piso
térreo. Este resolve a relação entre topografia e terreno. Neste nível, neste pódio
recorrível estão algumas dependências do conjunto, como: sala de aulas e biblioteca. Num segundo nível, o grande anel perimetral suspenso recebe os escritórios
de trabalho. A suspensão deste associa a logica das pontes. Quatro pilares interiores e mais quatro interiores por cada lado do edifício dispostos diagonalmente
diante das fachadas para acentuar sua independência, sustentam grandes vigas
perimetrais que descansam sobre rótulas metálicas que as coroam. A elevação
deste anel permite o livre recorrido no piso térreo. No interior do anel estão localizados três volumes relativamente autônomos. O Caracol da Sala de Conferências,
um hall central habitualmente chamado Núcleo e uma sala de reuniões elevada do chão que não chegou a ser construída (sala Diamante). Quatro circulações
ligam o núcleo com o anel de escritórios.

Figura 9: Vista Isométrica com todos elementos da proposta original do projeto. Fonte: Perez,
Fernando; Perez de Arce, Rodrigo; Torrent, Horácio. “Chilean Modern Architecture since 1950”.
Malcolm Quantril, 2010. ( pág 64).

Núcleo
Hall Central, acesso formal ao interior do edifício. É um paralelepípedo de cinco
andares, dois subterrâneos e três andares sobre o nível do pátio, sua planta é um
retângulo de esquinas arredondadas. No plano estrutural há certo minimalismo
presente na configuração deste espaço. Na parede sul de pé direito duplo um
notável conjunto de janelas de tamanhos variados é o motivo mais marcante. As
lajes de cada um dos níveis se apoiam no muro perimetral, todos os andares se
comunicam por elevadores e escadas e recebem banheiros. Nos seus pisos infe-
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riores estão localizadas as instalações do complexo, os equipamentos técnicos, as
salas de ar condicionado, caldeiras, geradores elétricos e depósitos. No terceiro
andar localiza-se a cafeteria, no segundo, a sala de conferencias, por fim, no primeiro andar está a recepção.

Caracol
O volume mais vertical do conjunto, com altura superior ao volume dos edifícios
que faz o perímetro. No seu interior, se sobrepõem as duas salas de conferência,
a sala maior com capacidade para 300 pessoas e a segunda, que foi solicitada
posteriormente, durante o desenvolvimento do projeto tem capacidade para 180
pessoas. Uma ruptura em seu manto interior permite o acesso de luz natural no
seu interior revestido com madeiras nativas e coroado com uma tela branca. Um

Figuras 10 e 11: Volume do Caracol e baixo relevo com croqui de Brasília. Fonte: imagens do autor
‘Figura 12: Fachada e Corte do volume da Sala de Assembléia. Fonte: MONTEALEGRE KLENNER,
Alberto. Emilio Duhart Arquitecto, p. 94

recorrido helicoidal externo permite subir a cúpula do caracol, concebida como
mirante da geografia circundante localizada na parte plana do volume. Uma série
de baixo relevo impressa no concreto acompanha o percurso construindo um relato da história da América. Os relevos vão desde a caverna de Fell no território da
Patagônia até Brasília num desenho de seu plano piloto. Estes baixo relevo aparecem como pictogramas de alto conteúdo simbólico. Em razão das funções que
recebe o programa foi projetado com ar condicionado e iluminação basicamente
artificial, porém a maior sala tem a incorporação da luz natural através de duas
janelas verticais no topo.
“ O grande espaço interno da concha do Caracol helicoidal está
arrematado por um plano invertido de fibra de vidro branco, a lua
que pode subir ou baixar. Serve como defletor do som e como forma
de encobrimento. Dois heliostatos exteriores refletem os raios solares
através de uma abertura do lado norte sobre um pequeno espelho
móvel fechado entre as paredes interior e exterior do cone , e desde aí
sobre a lua que difunde luz natural sem deslumbrar nem ofuscar. A luz
artificial é projetada igualmente sobre a lua por um artificio oculto no
centro da sala”(Fonte: BULLRICH,1969, p.86)
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Figura 13:Desenho de M. Villarroel do interior da Sala de Assembléias do Concurso da CEPAL.
Fonte: Biblioteca da CEPAL.
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Na proposta do grupo de Ruth Verde Zein, Pedro Collet Bruna e Renata Fragoso
Coradin, a Sala Diamente voltava feita em estrutura metálica.

Chamada pelo autor de quinta fachada foi concebida para ser recorrida. Não chegou a ser implementada exatamente como o projeto original. Segundo Duhart, os
terraços, propostos como quinta fachada, visíveis desde os cerros e os aviões do
aeroporto próximo- o edifício participa plenamente do espaço geográfico circundante. O pátio interno vem de uma herança comum nos países latino-americanos,
nele há vistas mais íntimas e domesticadas.

Figura 15:Fachadas e cortes da proposta. Imagem apresentada no Seminário Estratégias para La
Intervención Del Patrimônio Moderno. Naciones Unidas – CEPAL – Docomomo Chile, jan. 2011
Figura 14:Desenho de M. Villarroel do interior das salas de escritório do Concurso da CEPAL. Fonte:
Biblioteca da CEPAL.

Sala Diamante
A sala do Comitê levava este nome por ter as fachadas recortadas. Não chegou a
ser construída. Era um volume único, relativamente pequeno que estava elevada
sobre os elementos de concreto localizados a ambos os eixos do pátio, conectan-

A estrutura
“A solução estrutural reflete a estética do concreto aparnnte. Além disso,
ele foi além da aparência externa, teve sensibilidade até a história do
Chile e desenhou a estrutura da Cepal com flexibilidade. Há pilares
rígidos em relação a sua base e tramos de apoios, também vigas de
concreto cruzadas que levam as lajes contínuas.” (FRANK, Suzanne,
1993)

do-se ao segundo nível do núcleo. Recentemente, um concurso foi realizado pelo
Docomomo, depois de um terremoto que danificou algumas partes do conjunto.
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O anel formado por vigas estas apoiado em 28 pilares cuja seção aumenta conforme se aproxima do solo. As vigas secundarias tem um vão de 14 m. O sistema
de união dos pilares as vigas é composto por anéis de aço de alta resistência.
Todos os sistemas foram trazidos da Alemanha. Os muros que dão para o rio
foram feitos com pedra do próprio Mapocho e sua colocação supervisionada pelo
arquiteto. Estruturalmente foi proposto um sistema que desse a mais ampla flexibilidade ao plano: pilares empotrados na sua base para tornar o esforço mínimo,
grandes vigas de borda contínuas e “voladas” nas esquinas, apoiadas nos pilares
rígidos por meio de conexões articuladas, vigas menores de tamanho standard de
concreto protendido com lajes colaboradoras.
A estrutura foi pensada de forma similar a pontes cuja boa resistência a terremotos foi comprovada. A estrutura suspensa do anel foi projetada para absorver
quase totalmente os movimentos sísmicos. Um par de vigas de canto, que correm
ao redor do anel e se apoiam sobre juntas articuladas em quatro colunas de cada
lado ficam em balanço nas esquinas e um sistema de vigas transversais pré-moldadas permite a suspensão da laje do piso.
“O edifício de Duhart demonstra uma vez mais que o concreto constitui
o material básico por toda Latino América; tem sido utilizado durante
muitos anos e seguirá sendo utilizado. A falta de aço de baixo custo
para entramados, é o material estrutural por excelência , ao longo dos
anos, os latino-americanos tem feito muitas práticas com ele e são
classificados como seus melhores usuários. De certa forma isso enlaça
Le Corbusier em Marselha. Sua influência é irredudível e maior na
América Latina que qualquer dos outros configuradores. Não obstante,
isso se reflete, mais que em formas acabadas, em atitudes básicas.”
(BULLRICH, 1969, p.83)
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Figuras 16 e 17: imagens do projeto sendo executado. Fonte: Frank, Suzanne. “Edificio Cepal: las
tribulaciones de un mito de la Arquitectura Moderna en Sudamérica”. ARQ N° 24. Ediciones ARQ,
Santiago, 1993.
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Relações Internacionais
O edifício da Cepal, como já mencionado, apresenta muitos elementos característicos do pensamento moderno. Devido ao fato do arquiteto Emílio Duhart ter escrito a Le Corbusier, quando a obra foi concluída e dedicando-a ao mestre¹, resolvi
analisar algumas obras que tem clara referência na obra. Como Emilio trabalhou
com Le Corbusier em 1952, busquei projetos que o escritório estava realizando
naquele período.
“Estimado Le Corbusier. Este projeto dedico ao senhor. Seu exemplo foi
nosso guía que, dentro da maior liberdade tem assegurado nossa busca.
Bien a vous, E. Duhart.”
Texto da carta escrita por Duhart para Le Corbusier
No caso do projeto de Chandigarh, na Índia, o edifício da Cepal tem o espaço interior aberto, enquanto o projeto de Le Corbusier tem interior fechado. Além disso,
em Chandigarh, o elemento vertical é um hiperboloide de base circular, já o projeto

Figura 18: Planta La Tourrette, Le Corbusier, 1960.
Figura 19: Planta e Corte de Chandigarh, Le Corbusier, 1951.

de Duhart é um cone em forma ovoide. O contraste provocado em ambos projetos
pelas salas de conferências serem o elemento de destaque na proposta com base
circular e a horizontalidade dos volumes periféricos são semelhanças evidentes.
Contudo, é importante ressaltar que Duhart sempre enfatizou que a maior relação

A marquise de entrada da CEPAL, chamada “teto invertido”, ou cubierta canoa,

desde volume está com a proximidade da Cordilheira dos Andes. Já o projeto do

foi resolvida com 10cm de espessura . Ela é côncava, de dupla curvatura que se

Convento Sainte Marie de la Tourrete (1957-1960), tem um pátio interno e pontes

sobressai do perímetro do anel e está apoiada sobre duas vigas perpendiculares

que ligam os volumes soltos, aí fica claro o vinculo na mesma formulação do pátio

a fachada. Solução similar foi realizada em dois outros projetos de relevância in-

com elementos dispostos. Outra solução que chama atenção na obra de Duhart

ternacional: em Chandigarh numa das fachadas e no projeto da Unesco em Paris,

é no muro de acesso ao edifício que leva as mãos dos trabalhadores que o con-

projeto de Marcel Breuer, embora com formas diferentes, a solução de demar-

struíram. A idéia do símbolo da mão aberta tão presente na obra corbuseriana,

cação de acesso com teto curvo e de baixa espessura é muito parecido.

aqui também não passou despercebida, porém aplicada de outra forma.
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Considerações Finais
“Estas atitudes projetuais que vão em busca de uma contextualização,
do edifício com a realidade própria na qual se insere, e a necessidade
de que o edifício seja testemunho e expressão de seu próprio tempo,
desvelam uma evolução crítica na reelaboração da arquitetura
moderna, a maneira do adiantado dos conceitos que se incorporam
mais tarde no que concerne a arquitetura apropriada ou regionalista”
(LEHMANN, JOSÉ, 2012, pag 391).
Os autores deste projeto reconhecem a condição local, climaticamente tem um
Figura 20 : Marquise de acesso CEPAL. ( Foto: Macarena Guajardo) Figura 21:Marquise acesso
UNESCO, Paris

gesto que, já que desenha a solução da ventilação cruzada no edifício de escritórios e orienta o conjunto completo ao vento predominantemente sudoeste. Originalmente, o edifício estava desenhado com ventilação passiva, através do tratamento dos ventos existentes no lugar.
Três elementos foram conciliados para a resolução deste edifício. Foram eles: o
dialogo com a natureza e entorno urbano, a casa colonial – busca de valores locais
e o caráter institucional da obra que permite não só uma identidade própria como
também a possibilidade de fazer parte de uma vanguarda internacional com volabulário formal do ideário do Movimento Moderno. Acredito que o projeto é um
ícone por ter todo o pensamento do movimento moderno adaptado as necessidades do uso e do local, sendo uma obra contextualista extremamente exitosa.

Figura 22:Muro de acesso ao edifício que leva as mãos dos trabalhadores Foto: Claudia Cabral
Figura 23: Escultura mão aberta, projeto Chandigarh – Le Corbusier

As referências aqui foram importantes, mas não foram cópias, tornando o edifício único. Desde o passeio arquitetônico proposto pela formulação da planta do
projeto, até os terraços jardins, tudo ia de encontro aos princípios dos CIAMs da
época, mas os arquitetos foram além por perceberem as características próprias
do local. Eles criaram uma obra de arte com os preceitos modernistas adaptados
ao ambiente chileno.
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RESUMO
A Câmara dos Deputados, localizada no Palácio do Congresso Nacional, projetado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1960 e transformado em Patrimônio Mundial da
UNESCO em 1987, possui patrimônio que, por seu valor histórico e cultural, necessita
ser preservado e ter garantida sua proteção. O presente trabalho apresenta as
ações de conservação preventiva inerentes a esta proteção bem como as atividades
realizadas pela Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais – Cobec,
órgão responsável pela preservação dos acervos da Câmara dos Deputados,
realizadas com vistas à implantação das rotinas de gerenciamento de riscos, com
destaque para a adaptação dos critérios de valoração adotados na definição do grau
de significância dos acervos, metodologia que permite uma visão integrada sobre os
problemas e proporciona ferramenta essencial para o aprimoramento da tomada
de decisões dirigidas à preservação do patrimônio, com elaboração de estratégias
de conservação mais eficientes, estabelecimento bem embasado de prioridades de
ação e alocação de recursos mais eficaz. Descreve os procedimentos utilizados e
aborda as estratégias aplicadas no sentido de garantir o apoio de todas as unidades
administrativas da Instituição nesse processo interdisciplinar, incluindo a realização
da campanha de educação patrimonial intitulada “Arte por toda a Casa - este
patrimônio também é seu”, que promoveu o envolvimento com relação às várias
ações relativas à preservação dos acervos e o fomento da responsabilidade individual
e coletiva em relação à sua conservação.

Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes –
Brasília - DF - CEP 70160-900
gilcy.rodrigues@camara.leg.br
Câmara dos Deputados. Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados; gerenciamento de riscos; significância;
preservação; conservação.

Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes –
Brasília - DF - CEP 70160-900
claudia.porto@camara.leg.br
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Introdução
A Câmara dos Deputados, parte do Poder Legislativo Brasileiro que, juntamente
com o Senado Federal forma o Congresso Nacional, em cujas competências se
insere a aprovação, alteração e revogação das Leis que regem o país, possui cerca
de 145 mil metros quadrados de área construída, localiza-se no Edifício do Palácio
do Congresso Nacional em Brasília e guarda um importante acervo documental,
bibliográfico, audiovisual e museológico que representa a história e memória do
Parlamento Brasileiro.
A origem do patrimônio cultural da Câmara dos Deputados data de meados de
1822, quando da preparação de um local destinado aos trabalhos da Assembleia
Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil.
Em 1960, com a mudança da Capital da República do Rio de Janeiro, região litorânea, para o centro do país, grande parte da documentação legislativa produzida
pela Câmara dos Deputados durante o Império e após a Proclamação da República passou a fazer parte dos acervos da nova sede do Parlamento em Brasília.
Agregados a estes bens, ao longo dos anos, juntaram-se presentes oficiais doados
por autoridades em visita à Instituição, condecorações e moedas comemorativas,
sendo hoje o Patrimônio cultural da Câmara dos Deputados constituído por um
importante acervo, com aproximadamente 24 mil metros lineares carregados de
diferentes valores e particularidades, incluindo cerca de 1 milhão de documentos
históricos que remontam ao século XIX, 4 mil e 500 livros raros datados a partir
do século XVI, cerca de 800 mil documentos audiovisual com registros de importantes momentos da história legislativa, 250 mil livros, um acervo museológico
composto por mais de 2 mil objetos de arte dentre cerâmicas, mobiliário, pinturas
e esculturas, além de importantes painéis, obras de arte integradas à arquitetura
de autoria de artistas como Athos Bulcão, Marianne Peretti e Di Cavalcanti. Destacando-se ainda o próprio edifício do Palácio do Congresso Nacional, projetado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, obra representativa do período modernista do
3084
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País, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan
como peça urbanística dentro da escala monumental do projeto do Plano Piloto,
que foi considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987.
Diante da importância do acervo transferido e dos bens a ele inseridos, a partir de
1980 se tornou evidente a necessidade da adoção de medidas para garantir sua
preservação, sendo criado em 1987 um setor destinado exclusivamente a este
fim. A Coordenação de Preservação de Bens Culturais – Cobec, hoje denominada
Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais, órgão responsável
pela preservação do patrimônio histórico e cultural da Instituição, enfrentou, desde o início, problemas relacionados ao gerenciamento das diversas coleções. Em
seus primeiros anos de trabalho os tratamentos de restauro eram considerados
prioritários em relação à implantação de medidas de conservação preventiva, havendo pouco conhecimento quanto aos riscos existentes e o grau de significância
dos acervos. Consequentemente, os problemas relacionados aos bens culturais
cresciam, contribuindo para a inexistência de trabalho em equipe, ocasionando
falta de apoio e confiança da alta administração.
Em busca da formulação de um programa eficaz de preservação, medidas de
conservação preventiva e campanhas de conscientização sobre a importância da
preservação do patrimônio institucional passaram a fazer parte das rotinas da Coordenação. Posteriormente, em 2012, a metodologia do gerenciamento de riscos
foi adotada, permitindo uma visão integrada sobre o grau de risco das coleções,
tornando-se ferramenta essencial para a elaboração de estratégias de conservação mais eficientes e melhor utilização dos recursos.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as atividades realizadas com vistas à implantação de ações mais eficazes voltadas à preservação dos acervos da
Câmara dos Deputados, os passos seguidos para o estabelecimento de rotinas
de gerenciamento de riscos na Instituição, com destaque para a identificação dos
problemas e análise dos riscos e critérios de valoração adotados para a definição
do grau de significância dos acervos. Ressaltando ainda, as estratégias utilizadas
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no sentido de garantir o apoio e envolvimento de todas as unidades administrati-

Preservação Digital e de Segurança da Informação, estabeleceu normas e critéri-

vas neste processo interdisciplinar.

os que envolveriam os principais aspectos da preservação, servindo também de

Estratégias de Preservação
Política de Preservação
Consciente de suas competências, a Cobec envidou esforços para a criação de
política inovadora de preservação da memória e do patrimônio cultural da Câmara
dos Deputados que estabelecesse normas e condutas referentes à conservação e
segurança dos acervos, bem como à responsabilidade e competência dos diversos

diretriz para a alocação de recursos e criação de projetos com impacto na manutenção dos acervos, bem como o desenvolvimento da cooperação entre as unidades administrativas e servidores.
Em conformidade com as diretrizes da Política, foram definidos requisitos gerais
para a criação de projetos a serem desenvolvidos pela Coordenação, como a
definição do grau de significância das coleções, a implantação da ferramenta de
gerenciamento de riscos para o patrimônio cultural, a adequação da infraestrutura dos locais de guarda dos acervos, a contínua capacitação dos servidores e a

setores quanto à sua manutenção.

contratação de profissionais qualificados da área de preservação.

O projeto de criação da política foi considerado estratégico pela alta adminis-

Todas estas ações auxiliaram para um melhor embasamento das solicitações re-

tração e classificado como corporativo, ganhando prioridade em sua execução.
Iniciado em 2010, em junho de 2012 teve a norma interna denominada Ato da
Mesa nº 49 (Câmara dos Deputados, 2012) publicada, sendo reforçado em 2014
com a criação, edição e distribuição do Guia de Preservação do Patrimônio Cultural da Câmara dos Deputados, constando instruções e recomendações de boas
práticas relacionadas aos procedimentos adequados para preservação e acesso

alizadas para aplicação na melhoria dos trabalhos do setor, além de proporcionar
maior credibilidade perante às demais unidades administrativas.
A Cobec passou a desenvolver ações que promovessem a otimização de seus
processos de trabalho, garantindo melhores condições de conservação aos bens
culturais sob sua responsabilidade, o que evidenciou a necessidade de uma visão

aos acervos da Instituição.

de longo prazo, onde as diretrizes e ações abranjam não apenas a manutenção

A política, elaborada de acordo com os objetivos, público alvo e tipos de acervos

demais setores estejam alinhados e compromissados com a conservação dentro

da integridade física do patrimônio cultural da Instituição, mas garantam que os

específicos da Câmara dos Deputados, observou ainda as atribuições de preser-

do âmbito organizacional.

vação de toda informação registrada, produzida, recebida, adquirida, capturada

Educação Patrimonial

ou colecionada pela Casa no desempenho de sua missão institucional de representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da Administração Pública,
além de observar as recomendações dos códigos de ética, práticas e normas técni-

O trabalho de conscientização e mobilização junto aos diferentes públicos que

cas nacionais e internacionais relacionadas à manutenção do patrimônio.

transitam nas dependências da Instituição teve início em 2012, paralelamente à

Sendo articulada de modo a observar as normas fixadas nas demais políticas

ar meios de disseminação do conhecimento sobre a existência e importância do

relacionadas à Gestão de Conteúdos Informacionais, em especial às Políticas de

patrimônio histórico e cultural da Câmara dos Deputados, fomentando o envolvi-
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mento das diversas áreas da Casa com relação às ações relativas à preservação do

Em suas edições seguintes foram realizadas oficinas de acondicionamento, higie-

patrimônio, além de desenvolver a responsabilidade individual e coletiva dos ser-

nização e pequenos restauros, laboratórios itinerantes, exposições e lançamento

vidores e colaboradores. Ao todo, são 513 deputados, mais de 14 mil servidores,

de catálogos com informações sobre a área de preservação.

CNEs e secretários parlamentares, aproximadamente 3 mil terceirizados, além de
300 mil visitantes por ano e aproximadamente 10 mil pessoas por dia que fazem

Cientes de que as adversidades para o desenvolvimento de qualquer atividade

parte do cotidiano dos trabalhos da Instituição e que, consequentemente, estão

devem fazer com que ações e estratégias sejam repensadas, e de que a preser-

em constante interação com os bens culturais por ela distribuídos.

vação só acontece quando existe cooperação entre as áreas envolvidas, a Cobec
tem trabalhado com persistência a conscientização sobre a relevância do patrimô-

O projeto, intitulado “Arte por toda a Casa – este patrimônio também é seu”, foi

nio histórico e cultural da Instituição, assim como a imprescindibilidade de sua

criado a partir de pesquisa realizada para desenvolvimento de projeto de mono-

manutenção, por meio de campanha de educação patrimonial, metodologia que

grafia em curso de Especialização em Instituições Políticas oferecido pelo Centro

exige continuidade, apoio e aplicação adequada de recursos.

de Formação da Câmara dos Deputados (Farias, 2012), e abrangeu um público
constituído por servidores, prestadores de serviços, funcionários, colaboradores

Posteriormente transformado em programa, o projeto de educação patrimo-

e visitantes.

nial modificou a realidade da área de preservação que, embora não fosse atividade-fim da Instituição, adquiriu considerável visibilidade e credibilidade, sendo

Os resultados da pesquisa mostraram a existência de uma grave falta de comunicação entre o serviço de preservação, funcionários, servidores, gestores e demais
departamentos da Instituição, demonstrando que 77% das pessoas não sabiam
qual departamento era responsável pelo atendimento das coleções, embora o

reconhecida sua importância para a manutenção da história legislativa.

Gerenciamento de Riscos

serviço tivesse quase 25 anos de existência. Além disso, 71% nunca tinham ouvido

Considerando todos os aspectos da abordagem da gestão de riscos e sua ade-

falar sobre o trabalho desenvolvido pela Coordenação. Surpreendentemente, 81%

quação aos princípios da eficiência e economicidade, princípios que regem a

dos entrevistados concordaram que na Instituição existiam coleções significativas

gestão na administração pública brasileira, cujos pilares se baseiam no binômio:

que deveriam ser preservadas, muito embora 78% não pudessem reconhecer a

qualidade nos serviços + racionalidade de gastos, e ciente da importância de

maioria dos itens importantes.

seu patrimônio cultural e dos benefícios potenciais do uso de tal metodologia, a
Câmara dos Deputados decidiu pela integração desta ferramenta ao sistema de

Na primeira edição da campanha foram realizadas palestras educativas didatica-

gestão dos acervos, dando início em 2012 à sua implantação.

mente construídas com a aplicação de técnica teatral visando a fixação do aprendizado, além da criação de diversos materiais de divulgação tais como vídeo insti-

Para a Câmara dos Deputados o uso da metodologia representaria uma con-

tucional, cartilha educativa, cartazes, banners, folders, filipeta, selo, cartão postal,

tribuição adicional significativa às estratégias de segurança e conservação de seu

revista ilustrada e em braile, além de vasta divulgação por intermédio das mídias

patrimônio histórico e cultural, visto que permitiria o estabelecimento de priori-

internas e externas.

dades para ações preventivas de forma bem fundamentada e transparente, além
de constituir ferramenta eficaz para aprimoramento e tomada de decisões.
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Tendo como base o diagnóstico de conservação desenvolvido pelo Getty Conser-

controle para evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar o dano (Hollós e

vation Institute (GCI), denominado The Conservation Assessment: A Proposed Model

Pedersoli, 2009, p.78).

for Evaluating Museum Enviromental Management Needs (1999), e as recomendações
do International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cul-

Estas informações permitiram uma visão integrada sobre os problemas inerentes

tural Property (ICCROM), amplamente divulgadas e conhecidas no campo da met-

aos acervos, proporcionando dados atualizados para a elaboração de estratégias

odologia científica do gerenciamento de riscos, foi realizado o levantamento do

de conservação mais eficientes que, quando associadas ao grau de significância,

estado de conservação dos acervos considerando os dez agentes de deterioração:

facilitariam o estabelecimento de prioridades de ação.

forças físicas, criminosos, fogo, água, pestes, poluentes, luz/UV, temperatura incorreta, umidade relativa incorreta e dissociação; suas causas, mecanismos e ro-

Nos dias atuais somos constantemente confrontados a estabelecer tais priori-

tas de propagação, além de analisados a região, edifícios e áreas de guarda.

dades, tomando decisões que devem ter como base dados concretos que propic-

O questionário, dividido em duas partes, abrangeu informações gerais sobre os

culturais, reduzindo assim, significativamente, as perdas e danos futuros ao pat-

acervos e diagnósticos do seu estado de conservação. A primeira parte, preenchi-

rimônio, em especial àqueles decorrentes da falta de informação e de critérios

da pelos gestores, compreendeu as características do acervo, sua tipologia, di-

para a alocação de recursos. Com este intuito e,

mensão, forma de catalogação, utilização e acesso, além de seleção prévia dos
itens por ordem de importância e prioridade. A segunda parte, realizada pela Cobec por meio de observação e estudo in loco, avaliou a estrutura física do local de
guarda, sua ambientação, a ocorrência de infestações biológicas, os procedimentos de manutenção, higienização e segurança.
A medição de análise da magnitude dos riscos foi realizada utilizando o método
ABC (risk management approach to the preservation of cultural heritage), desenvolvi-

iem a otimização de ações de preservação e garantam a salvaguarda dos acervos

“Para podermos transmitir nossos acervos culturais às gerações
futuras com a menor perda de valor e a maior acessibilidade possível,
é imprescindível evitar o “achismo” e passar a orientar as decisões
voltadas à proteção desse patrimônio com base em critérios bem
definidos e em justificativas fundamentadas em dados estatísticos e
técnico-científicos confiáveis.” (Pedersoli, 2011, Relatório de gestão de
risco CD).

do pelo Canadian Conservation Institute (CCI) e o ICCROM.

Avaliação do Grau de Significância

Uma vez mensurada a magnitude dos riscos, analisada a partir da frequência ou

No âmbito do projeto mais amplo de implantação da ferramenta de gerenciamen-

velocidade em que se espera que o dano ocorra, “[...] juntamente com a perda

to de riscos para a gestão dos acervos culturais da Câmara dos Deputados, um

de valor para o acervo decorrente da extensão do dano causado e da fração afe-

requisito essencial era a avaliação do seu grau de significância e “valoração”, en-

tada” (Hollós e Pedersoli, 2009, p.78), seria possível compará-los e, considerando

tendendo-se por “valoração” a quantificação de como o valor total dos acervos

todos os critérios subjacentes, estabelecer diretrizes de trabalho que priorizassem

culturais da Instituição se encontrava distribuído entre suas diversas coleções.

o tratamento e mitigação dos acervos que estivessem com maior grau de risco
estruturando de forma sistemática, considerando-se cinco possíveis estágios de

A avaliação do grau de significância dos acervos da Câmara dos Deputados, realizado por uma equipe interdisciplinar, levou em consideração a multiplicidade
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de valores atribuídos ao patrimônio cultural, a existência de diferentes partes in-

cedência, sendo utilizados como key values durante o processo de análise do grau

teressadas e a missão e valores da Instituição, sendo dividida em dois momentos

de significância e importância de cada coleção.

distintos para cuja condução de trabalhos foi contratado profissional externo com
A estes atributos foram atribuídos uma pontuação (Tabela 2) e, posteriormente

vasta experiência na área.

pesos de acordo com seu grau de importância para o cumprimento da missão
Os serviços oferecidos pelo profissional contratado incluíram duas etapas à distân-

Institucional. Este trabalho foi realizado, em etapa presencial, de forma conjunta e

cia e uma presencial, compreendendo, também, o envio de relatório final com a

participativa com todos os gestores de acervos da Câmara dos Deputados.

análise dos trabalhos realizados, construção do diagrama de valor dos acervos e a
confecção de relatório referente à descrição da metodologia aplicada.

Atributo
Valor histórico

A primeira etapa incluiu a formulação de questionário juntamente com os gestores

(VH)

da Cobec, utilizando como referência literária as publicações do Getty Conserva-

Valor social

tion Institute, Assessing the Values of Cultural Heritage, e do Collections Council of
Australia, Significance 2.0, a guide to assessing the significance of collections. A segun-

(VS)

da etapa compreendeu a coleta e análise dos dados para fins de valoração.

Valor legal
Essas etapas, permeadas pela comunicação e consulta a todas as partes interessadas e atores do processo, seriam posteriormente monitoradas, tendo seus
aspectos relevantes constantemente revisados.

(VL)
Valor técnico/científico
(VT/C)

No levantamento de dados, cada unidade administrativa detentora de acervo responderia às perguntas exclusivamente destinadas ao(s) acervo(s) sob sua gestão,
as quais abrangiam informações sobre a caracterização dos acervos (tipologia e

Valor artístico/estético

dimensões/número de itens, categorias “curatoriais” existentes), seus usos e prin-

(VA/E)

cipais atributos que determinariam sua importância ou valor para a Instituição.

Valor econômico

Também foi necessária a elaboração de uma breve “declaração de significância”
para o(s) acervo(s) sob sua gestão, assim como a identificação preliminar das categorias de valor para este(s) acervo(s).

(VE)
Raridade/singularidade
(R/S)

Os atributos de valor definidos para a Câmara dos Deputados (Tabela 1) foram
divididos em oito categorias: valor histórico, valor social, valor legal, valor técnico/

Procedência

científico, valor econômico, valor artístico/estético, raridade/singularidade e pro-

(P)

Definição

Peso

O componente do acervo está diretamente associado e contribui de forma essencial para a compreensão e apreciação
da história da Câmara dos Deputados e/ou do país.

5

O componente do acervo contribui de forma essencial para
o sentimento de identidade cultural ou política da sociedade
brasileira, podendo conter informações ou símbolos que identificam a participação e o reconhecimento dessa sociedade
no processo legislativo.

10

O componente do acervo possui valor legal para subsidiar as
atividades (meio e fim) da Câmara dos Deputados e salvaguardar direitos individuais.

15

O componente do acervo carrega informação e/ou dados que
contribuem (ou podem contribuir) de forma significativa para
a educação e/ou estudos acadêmicos, podendo, ainda, constituir uma referência técnico-científica sobre determinados
temas ou áreas de conhecimento específicas.

1,5

O componente do acervo possui elevada qualidade artística
e/ou de design, contendo itens representativos de artistas,
estilos, movimentos artísticos e/ou de design reconhecidos.

1

O componente do acervo possui valor de mercado significativo.

1

O componente do acervo contém itens únicos ou raros, itens
de qualidade excepcionalmente elevada ou itens excepcionalmente bem estudados e documentados de um determinado
tipo ou estilo de obra, registro ou outro bem cultural material.

1

O componente do acervo tem sua criação, origem e história
bem documentadas e reconhecidamente vinculadas à Câmara dos Deputados e suas atividades.

2,5

Tabela 1 - Atributos de valor definidos para a Câmara dos Deputados
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Utilizando os dados acima, a importância relativa dos acervos foi estabelecida cri-

Pontuação

Significado da pontuação

ando-se o diagrama de valor (Gráfico 1), que demonstra a importância relativa dos

0

O componente do acervo não possui este atributo.

diferentes componentes do acervo. Neste tipo de gráfico, conhecido também com

1

A presença deste atributo no componente do acervo é muito pequena.

value pie, o tamanho de cada setor indica quanto (em %) cada coleção representa

2

A presença deste atributo no componente do acervo é pequena (da ordem de 10 vezes
superior àquela correspondente à pontuação “1”).

no valor total do acervo.

3

A presença deste atributo no componente do acervo é média (da ordem de 100 vezes
superior àquela correspondente à pontuação “1”).

4

A presença deste atributo no componente do acervo é alta (da ordem de 1.000 vezes
superior àquela correspondente à pontuação “1”).

5

A presença deste atributo no componente do acervo é muito alta (da ordem de 10.000
vezes superior àquela correspondente à pontuação “1”).

6

A presença deste atributo no componente do acervo é excepcional (da ordem de
100.000 vezes superior àquela correspondente à pontuação “1”). Esta pontuação deve
refletir a intensidade máxima do atributo considerando-se todos os acervos da Instituição.

Tabela 2 – Pontuação dos atributos de valor

Gráfico 1 – Diagrama de valor dos acervos da Câmara dos Deputados

Paralelamente, o gráfico que demonstra (em %) quanto do acervo cada categoria
representa (Gráfico 2), em ternos quantitativos, também foi construído.

Gráfico 2 – Porcentagem de acervos por categoria de valor
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Comparando os dados destes gráficos foi possível observar que as maiores categorias de valor estão representadas por menos de 50% do quantitativo total do
acervo.

Trabalho em equipe
Um método multidisciplinar ajuda a fornecer diferentes perspectivas sobre os problemas e a alcançar soluções baseadas em uma nova compreensão das situações.
No projeto de gerenciamento de riscos, a colaboração e o envolvimento entre gerentes e conservadores durante a implementação da metodologia foi extremamente relevante, não só para a avaliação da significância das coleções, mas também porque, a partir daquele momento, permitiu que o serviço de preservação
fortalecesse a captação de recursos para projetos de conservação, especialmente
na implementação de ações estabelecidas em conjunto pelo grupo de trabalho.
No início da implantação da metodologia os gestores de acervos, que antes eram
sensibilizados através da campanha de educação patrimonial desenvolvida pelo
serviço de preservação, estavam ansiosos para colaborar. Juntos, bibliotecários,
museólogos, arquivistas, arquitetos, engenheiros e conservadores utilizaram seus
conhecimentos técnicos para gerar ideias criativas em prol da preservação da
memória legislativa.
A longo prazo, um dos resultados desse processo de gestão compartilhada foi a
substituição do modelo de gestão compartimentada, utilizada por muitos anos na
Instituição, pela metodologia da visão sistêmica, que preconiza a “(...) coexistência
e troca permanente de informações como forma de aprimoramento das experiências no processo de formação e preservação do patrimônio”. (Hollós e Pedersoli,
2009, pp. 72).
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Conclusão
A questão da preservação de acervos pertencentes a órgãos públicos vem suscitando discussões a respeito das responsabilidades inerentes à sua manutenção,
bem como a sua gestão e conservação. Fazem parte deste contexto não apenas
instituições públicas cujas atividades estão diretamente ligadas à museus, arquivos, bibliotecas e centros culturais, mas também instituições direcionadas a outros
fins, como é o caso da Câmara dos Deputados.
O patrimônio cultural destas instituições está submetido ao arcabouço legal que
estabelece normas para a proteção e preservação do patrimônio cultural brasileiro, e diretamente vinculado aos princípios que regem a Constituição Federal de
1988, que define de forma mais abrangente o significado de patrimônio cultural
e a competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios perante estes
bens. Mesmo submetidos a tais normas, o patrimônio se encontra constantemente ameaçado pela falta de recursos que coloca o acervo à mercê de todo tipo
de riscos.
Nos últimos anos a cultura assumiu papel central nas discussões políticas e nos
mais variados meios de comunicação. Nas últimas décadas, instâncias do poder
público perceberam a importância de preservar sua memória institucional, vendo
nela importante instrumento para o fortalecimento de sua identidade. Essa visão
suscitou ações cujo objetivo seria a preservação do patrimônio cultural sob sua
guarda.
Tais ações de preservação, em órgãos públicos, considerando suas especificidades
e tendo em vista que os acervos não existem isoladamente, estando inseridos em
um contexto institucional, devem considerar dois aspectos importantes: o técnico
e o organizacional.
Sob este prisma, aos conservadores/restauradores cabe a execução de medidas
voltadas para a conservação dos bens culturais utilizando ferramentas seguras
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que contribuam para o prolongamento da vida útil dos objetos e viabilize a ade-

A Câmara dos Deputados, enquanto instituição pública, é responsável pela

quada alocação de recursos.

preservação de suas coleções, incluindo guarda, segurança e disponibilização em
condições adequadas, o que permite o compartilhamento das informações nelas

Reconhecendo que a proteção do patrimônio cultural é um desafio, onde as ad-

contidas de modo consciente e democrático. A Cobec, como órgão competente

versidades devem ser vistas como possibilidades, garantindo assim a eficácia no

pela aplicação das ações compreendidas nesta responsabilidade, espera que suas

cumprimento do que é determinado por lei, e entendendo ser necessário parar,

ações e experiências de sucesso, enraizadas no diálogo e senso de responsabil-

rever ações e buscar novos caminhos, a Cobec envidou esforços para a criação da

idade coletiva, possam mudar paradigmas no que concerne à proteção destes e

Política de Preservação, com o desenvolvimento de campanha educativa e ações

dos demais bens culturais sob a proteção do poder público, trabalhando para sua

que viabilizassem a preservação do patrimônio cultural na Câmara dos Deputados

transmissão às gerações futuras na plenitude de sua integridade.

enraizada no diálogo e construção coletiva do conhecimento.
A todos os envolvidos, nossos agradecimentos.
Por meio destas ações, a manutenção do patrimônio passou a ser reconhecida
pela Instituição como uma atividade essencial e, indiscutivelmente, a criação de
uma política interna de preservação e a educação patrimonial mostrou serem aspectos fundamentais para que esta mudança de paradigma pudesse acontecer.
Os muitos procedimentos necessários para a preservação das coleções são um
desafio, mas também podem ser vistos como uma oportunidade de diálogo, interação entre diferentes setores e especialistas para o desenvolvimento de soluções
diante do inesperado.
A adoção da ferramenta de gestão de riscos, embora trabalhosa e exigente para
todas as partes envolvidas, foi essencial para o estabelecimento de prioridades, e
permitiu maior conhecimento dos acervos e seu grau de risco, contribuindo para
uma gestão eficiente e eficaz.
A avaliação da significância dos acervos foi instrumento vital para o gerenciamento das coleções. Realizado com base na missão e visão da Instituição, os atributos
e pontuações foram estipulados, mostrando a todos os gestores quais coleções
são mais valiosas e o motivo pelo qual as prioridades deveriam ser estabelecidas
considerando tal status.
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RESUMO
No século XIX, no Brasil, as primeiras escolas foram implementadas em edificações
de forma improvisada sem levar em consideração o uso específico do edifício.
Posteriormente, no final do século XIX e início do século XX, com o desenvolvimento
e progresso oriundos da revolução industrial, a educação no Brasil, já nos anos 30,
elevou seu patamar dentro da sociedade, sendo o ensino considerado um dever do
Estado. A partir deste momento, a arquitetura escolar, em sua maior parte, começa
a ser caracterizada por prédios imponentes enaltecendo a instituição por trás da
escola, seja de caráter religioso ou estatal. O racionalismo na construção, marco
do movimento moderno, permitiu maior funcionalidade em projeto, com uma obra
mais rápida e econômica. Nas edificações públicas, no início do período moderno,
foi utilizado um projeto padrão desenvolvido por um determinado programa do
governo para modernizar as cidades. Estes projetos eram reproduzidos em diferentes
localidades com pequenas variações, de acordo com sua demanda. As edificações
escolares idealizadas durante a década de 40 possuem simplificação formal,
valorização da esquina, marcação de linhas horizontais, marquises e itens de caráter
cívico para marcar e identificar o momento político da época, características estas
que identificam o protomodernismo. O presente trabalho aborda o surgimento e
desenvolvimento do movimento moderno e sua influência na criação das escolas
padrão e tem por metodologia a discriminação das escolas padrão no Brasil,
como também as escolas padrão protomodernas no Rio Grande do Sul, com a
apresentação de algumas instituições de ensino que fazem parte de um programa de
projeto-tipo (para 500 ou 1000 alunos) do governo do Estado do Rio Grande do Sul,
com ênfase no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil - IEEAB, para esclarecer
sua trajetória e dificuldades na sua preservação perante as reformas e ampliações
necessárias ao longo do tempo. O projeto tipo em instituições de ensino ainda é
encontrado no Brasil nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) e Centros
Educacionais Unificados (CEUs).

Palavras-chave: escolas padrão; projeto-tipo; patrimônio escolar; protomoderno.
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1.Introdução

quinhentos alunos. Sua finalidade era nacionalizar os imigrantes e homogeneizar

Pelotas é conhecida pelo valor de seus prédios históricos, que representam a

O Instituo Estadual de Educação Assis Brasil - IEEAB, exemplo de escola padrão

história e evolução da cidade. Por se tratar de bens culturais, estas edificações
devem ser preservadas dando continuidade à identidade do município e promovendo cultura à comunidade. O centro histórico de Pelotas, assim como a região
das charqueadas, são considerados patrimônio histórico e artístico nacional e patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul.
O desenvolvimento industrial e o aprimoramento de tecnologias possibilitaram
novas técnicas construtivas, o que permitiu a modernização das cidades através de
uma nova arquitetura. O racionalismo otimizou o processo de construção, com o
conceito mais prático e lógico, suprimindo o exagero de ornamentos decorativos.
O protomedernismo referenciava-se na mecanização dos meios de transportes
buscando a simplificação formal, sendo marco inicial do movimento moderno.
A pesquisa “Inventário de Arquitetura Moderna em Pelotas”, que está sendo desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira – NEAB, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas em conjunto com a
Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Pelotas, busca a catalogação dos
exemplares da arquitetura protomoderna na cidade de Pelotas. A análise destes
bens foi atingida através de um recorte territorial de acordo com o plano diretor
e temporal entre os anos 1930 a 1950. O inventário preliminar identificou 887 exemplares da arquitetura protomoderna neste território, sendo que somente 5%
deste total está protegido pela legislação municipal. (Gonsales, 2013, p.14).
O projeto padrão, como artifício da administração pública, surgiu com intuito de
reduzir custos e dar agilidade às construções, difundindo estas instituições e permitindo sua maior acessibilidade à população. No Estado do Rio Grande do Sul,
durante o regime ditatorial, foi implementada uma rede de escolas públicas com
projeto padronizado caracterizadas em duas tipologias, uma para mil e outra para

3104

a população através de um modelo educacional.

para mil alunos, foi inaugurado em 1942 e à época destacou-se pela sua grandiosidade sendo um marco de desenvolvimento para a cidade de Pelotas. A qualidade
no ensino permitiu uma crescente demanda de alunos e com isso a construção
sofreu mudanças e ampliações para melhorar a qualificação do espaço. A partir do início do século XXI, a escola começou a apresentar crescente degradação,
tanto fisicamente quanto qualitativamente, apresentando queda no número de
alunos matriculados.
Apesar da edificação do IEEAB possuir valor histórico, se tratar de um exemplar
do início da arquitetura moderna, fazer parte de um projeto-tipo disseminado no
Estado do Rio Grande do Sul e representar a preservação de questões culturais
e sociais ela não se encontra protegida por Lei, o que mostra a necessidade do
incentivo aos estudos sobre a preservação do patrimônio.

2. Objetivo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a trajetória das escolas padrão e explanar sobre a preservação do patrimônio escolar protomoderno, com ênfase na
edificação do colégio Instituto Estadual de Educação Assis Brasil em Pelotas/RS.

3. Método
3.1 Protomodernismo
O art decô, movimento de transição da arquitetura que representa o rompimento
entre a escola clássica e ascendência da arquitetura moderna, durou dos anos 30
até os anos 50. Conforme Gunter Weimer (2010, p.10), o período eclético, anterior
ao período moderno, teve uma de suas vertentes denominada como artes deco-
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rativas, nome dado a partir de uma exposição realizada no ano de 1968 em Paris,

maioria das construções eram de uso coletivo e fizeram parte de um programa de

expressão a qual também é conhecida como protomodernismo.

políticas públicas para disseminar a modernidade através de modelos padronizados tanto em volumetria como em concepção formal. (Gonsales, 2015, p.67).

Caracterizada pela simplicidade de concepção, quando comparada às vanguardas modernas da mesma época, possui propriedades expressionistas com enaltecimento das formas puras, simetrias localizadas ou em conjuntos, e arranjo de

3.2 As escolas padrão no Brasil

cheios e vazios. Perante à época era considerada uma arquitetura progressista a

As escolas no Brasil, inicialmente eram dispostas em edificações improvisadas,

qual buscava novos métodos, programas e técnicas construtivas, tinha o objetivo

em que os espaços eram adaptados para o uso em questão. Estes espaços eram

de otimizar a construção e assim, de acordo com Correia, oferecer acessibilidade

mal iluminados, mal ventilados e não atendiam às necessidades dos usuários. De

a todas classes sociais. (Correia, 2010, p.14).

acordo com Cruz e Carvalho (2004), as igrejas e as instituições religiosas eram as

Os projetos protomodernos tinham conceito prático, racional e objetivo, e seus
pontos marcantes podem ser plantas com espaços semicirculares, que costuma-

responsáveis pela educação no Brasil colonial, com poucos registros à arquitetura
e à pedagogia.

vam marcar as esquinas, o uso de janelas cantoneiras, que eram utilizadas com

Por cauda da expansão industrial e urbanização, ocorridas entre os séculos XIX e

a intenção de eliminar e diluir a massa construída, e as coberturas que foram

XX, houve o desenvolvimento econômico do país junto a mudanças nas relações

desenvolvidas sobre a forma de terraços. Apesar de simples os elementos deco-

do Estado com a sociedade, assim como a expansão de novas camadas sociais. A

rativos ainda eram de caráter clássico, como as colunas, óculos, frontões, capitéis,

partir deste momento, sob uma nova ótica, a educação começou a ser vista como

pilastras e platibanda nas construções. (Correia, 2010, p.14).

um instrumento de inserção social e propulsora do progresso. De maneira que a

O modernismo na arquitetura pelotense surge na década de 40 e se desenvolve até
1950, os elementos ornamentais foram suprimidos, e as edificações começaram

nova constituição impôs a gratuidade e obrigatoriedade do ensino para a população.

a ser caracterizadas por sua simplificação formal, com revestimentos lisos, mar-

Durante o período da primeira república, do final do século XIX até a década de

cação de linhas horizontais sobre as platibandas, pequenas marquises sobre as

1920, as edificações escolares caracterizavam-se pela arquitetura neoclássica.

aberturas, arredondamento dos cantos, e recuo no acesso às portas principais em

Prevaleciam prédios imponentes, com eixos simétricos, pé direito alto, e andar

relação ao restante da fachada. (Schlee, 2003, p.140, 143).

térreo acima do nível da rua, com imensas escadarias, gerando grande impacto no

As primeiras manifestações do período na cidade de Pelotas são representadas pe-

entorno urbano (Kowaltowski, 2013, p.82).

las construções da Justiça Federal, conhecida também por antiga Alfândega (1938),

Segundo Faria Filho e Vidal (2000, p. 24 à 25), no Estado de São Paulo, em 1890,

a agência de Correios e Telégrafos (1938) e o colégio Santa Margarida (1935) (Mou-

as escolas eram construídas para disseminar a ideologia republicana, assim pos-

ra, 2002, p. 144, 146,142). O Palácio do Comércio, projeto do arquiteto Fernando

suíam plantas-tipo que visavam a monumentalidade da edificação.

Corona no ano de 1938, localizado no centro de Pelotas, também merece destaque pela sua composição simples, grandes aberturas e como diferencial, à época, o sistema construtivo em concreto armado que permitiu sua forma delgada. A
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Em 1926, Fernando de Azevedo propõe o estilo neocolonial como padrão para a

No final da década de 1930, o secretário da educação do Rio Grande do Sul, J. P.

arquitetura escolar, pois acreditava que a brasilidade da edificação instruiria va-

Coelho de Souza, com o intuito da nacionalização dos imigrantes e seus descen-

lores pátrios (Faria Filho; Vidal, 2000, p. 28).

dentes, implementou uma rede de escolas públicas no Estado (Werle, 2014, p.42).
Estas escolas eram caracterizadas em duas tipologias, uma para mil e outra para

A partir de um declínio econômico oriundo da Primeira Guerra Mundial, surgiu

quinhentos alunos.

uma nova tendência arquitetônica, caracterizada pelo racionalismo na construção,
a qual considerava aspectos de elemento, forma e função, marcando o início e

Como objeto de estudo deste trabalho destaca-se entre as diversas instituições

desenvolvimento do movimento moderno.

a escola Instituto Estadual de Educação Assis Brasil - IEEAB. Construída em 1942,
a edificação pode ser classificada como protomoderna devido às seguintes par-

O projeto padrão é uma prática utilizada para instituições públicas, como esco-

ticularidades: platibanda cega com formas retas, cobertura com telha cerâmi-

las, hospitais e creches, em que a partir de um programa de necessidades pa-

ca, marcação horizontal acima das esquadrias, valorização da esquina, volumes

dronizado consegue-se atender objetivos econômicos, racionalidade construtiva

geométricos e pouca ornamentação. A variação de alturas nos seus volumes retos

e funcionalidade de maneira satisfatória. É interessante observar que o projeto

é sobreposta por um volume circular, o equilíbrio das janelas é interrompido, tam-

padrão deve permitir certa flexibilidade, de forma a ajustar condições peculiares

bém, por formas circulares de referência náutica (Silveira, 2012, p.158).

de implantação, devido à situações locais específicas, sob penalidade de resultar
ambientes escolares desfavoráveis com problemas de conforto ambiental. Este

Como forma de introduzir o patriotismo e a uniformização cultural aos imigrantes,

tipo de projeto também tinha o objetivo de marcar e identificar o momento políti-

durante o Governo de 1937 – 1945[1], implementou-se a nacionalização no ensi-

co da época, tendo como reconhecimento da gestão na forma de uma assinatu-

no das escolas brasileiras. No Rio Grande do Sul foram adotadas medidas que

ra ou símbolo. Estes modelos de escola padrão iniciaram no Brasil através dos

promoviam o amor à pátria através de momentos cívicos como a parada da ju-

pensamentos do educador baiano Anísio Teixeira, influenciado pelo conceito do

ventude, as caravanas nacionalistas, nomeações de professores, criação de novas

programa escola parque, implementado nos EUA e adaptado para o padrão bra-

unidades escolares, entre outras. Conforme Schlee (1933, p.140), foi o objetivo

sileiro, o qual tinha como objetivo inserir crianças da comunidade na escola para

de nacionalizar os imigrantes que originou a necessidade, por parte do secretário

uma educação complementar.

estadual da educação, criar uma rede de escolas públicas por todo o Estado.

3.3 Escolas padrão protomodernas no Rio Grande do
Sul
Segundo Schrer (2015, p.43), a criação dos colégios elementares em 1909 inau-

As edificações com projeto padrão, construídas nesta época, possuem alguns
pontos marcantes como implantação de esquina, os terraços e espaços recuados,
utilizados no momento de exaltação do hino nacional e em eventos de caráter
cívico, e o mastro, no qual são hasteados bandeiras e estandartes. Elementos os

gurou no Estado do Rio Grande do Sul um modelo de escola positivista, com a
consequente expansão do atendimento do ensino primário pelo poder público.
As instalações destas edificações eram concedidas por parte dos municípios, em
função de demanda e oferta de alunos.

3108

O presidente Getúlio Vargas em 1937, por meio de um golpe político, instituiu o regime
ditatorial do Estado Novo, iniciando a modernização no âmbito cultural com a intenção de
afastar do país outras culturas e ideologias e homogeneizar a nação através da educação
civil previamente selecionada (Dias, 2006, p.75).
[1]
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quais eram posicionados no ponto de maior destaque da construção de forma a

Cidades menores eram contempladas com a tipologia para 500 alunos como a Es-

exaltar e afirmar a cultura patriótica. (Silveira, 2012, p.159).

cola Joaquim Caetano, Jaguarão, Escola Estadual de Ensino Fundamental Marques
de Souza, São José do Norte, Escola Sete de Setembro, Camaquã, Escola Notur-

O projeto padrão imposto pelo governo, com concepção protomoderna, admitia

na Apolinário Porto Alegre, Porto Alegre-RS, Escola Estadual Monte das Tabocas,

uma obra rápida e com baixo custo, permitindo que todos os prédios institucio-

Venâncio Aires, Escola Estadual de Ensino Médio Professora Gregória de Men-

nais, mesmo em localizações diferentes, fossem similares. Assim, podemos en-

donça, Santo Antônio da Patrulha, Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina,

contrar edifícios com as mesmas semelhanças formais e compositivas em todo o

Viamão, Escola Estadual Reinaldo Cherubini, Nova Prata, e a Escola Estadual de

Estado do Rio Grande do Sul, como exemplo das volumetrias do Instituto Estadual

Ensino Médio Visconde de Mauá, Butiá, Conforme tabela 02.

de Educação Assis Brasil, Pelotas, Escola Estadual Silveira Martins, Bagé, e do Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, Cachoeira do Sul, ambos com
tipologia para 1000 alunos, Tabela 1.

Tabela 2: Escolas com tipologias para 500 alunos.
Escola Joaquim Caetano, Jaguarão.
Fonte:http://pibidletraslinguamaterna.blogspot.com.br/p/
escolas.html

Tabela 1: Escolas com tipologias para 1000 alunos.
Instituto Estadual de educação Assis Brasil, Pelotas.

Escola Estadual de Ensino Fundamental Marques de

Fonte: 5ª Coordenadoria Regional de Educação - 05crepelotasrs.blogspot.

Souza, São José do Norte.

com.br

Fonte: http://queilasjn.blogspot.com.br/2013/04/minimuseu.html

Escola Estadual Silveira Martins, Bagé.
Fonte:http://bagealemfronteira.blogspot.com.br

Escola Sete de Setembro, Camaquã.
Fonte:https://www.flickr.com/photos/
fotosantigasrs/15129380758
Escola Noturna Apolinário Porto Alegre, Porto Alegre.

Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, Cachoeira do Sul.
Fonte:httpwww.novacachoeira.com.brnoticias4776cachoeira-do-sul-24-cre-

Fonte: httpcolegioapa.blogspot.com.brp2013-agosto-85anos-de-apa.html

tenta-agilizarEscola Estadual Monte das Tabocas, Venâncio Aires.
Fonte:http://www.guiavenancio.com.br/guia-telefonico/
eeem-monte-das-tabocas.html
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Escola Estadual de Ensino Médio professora Gregória de

cidos fez com que a escola tivesse que se instalar provisoriamente em prédios já

Mendonça, Santo Antônio da Patrulha.

existentes. Em 9 de março de 1942 a escola se instalou no atual prédio, o qual foi

Fonte:http://obras.rs.gov.br/secretaria-viabiliza-obra-emescola-de-santo-antonio-da-patrulha

projetado para atender às necessidades educacionais da época, com um bloco de
três pavimentos e recebeu o nome de Instituto Estadual de Educação Assis Brasil.

Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina, Viamão.

A escola encontra-se em um terreno de esquina entre as Ruas Gonçalves Chaves e

Fonte:httpsbiblioteca.ibge.gov.brbiblioteca-catalogo.

Antônio dos Anjos, com coordenadas geográficas 31°45’24”S e 52°20’01”O, sendo

htmlid=446592&view=detalhes

propriedade do Estado do Rio Grande do Sul. A localização do prédio se faz em
uma área com predominância de uso residencial, em que o entorno é caracteri-

Escola Estadual Reinaldo Cherubini, Nova Prata.
Fonte:httpswww.ieetiradentes.com.brhistorico

zado por edificações de 1 a 2 pavimentos. O passeio público é amplo, com vegetações constantes pela Rua Gonçalves Chaves, e ambas as ruas possuem seus
leitos asfaltados.
O colégio IEEAB, figura 1, é um prédio que fez parte do programa do governo es-

Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Mauá,

tadual de escolas padrão com tipologia para 1000 alunos, e contou com o apoio

Butiá.

de autoridades da época, o intendente municipal Dr. João Py Crespo, junto ao

Fonte:httpmatematicaufpelar.blogspot.com.br201311

secretário do interior Dr. Osvaldo Aranha e ao presidente do governo estadual
Getúlio Dorneles Vargas. A escola foi considerada um dos grandes investimentos
das administrações municipal e estadual, tendo em vista que no período de sua
criação, a cidade passava por um momento difícil (Amaral, 2007, p.20). A sua construção é um modelo de projeto-tipo, com tipologia para 1000 alunos, na qual era

Ao longo do tempo outros modelos de escola padrão, baseados ainda no conceito das escolas parque dos Estados Unidos e nas ideias de Anísio Teixeira, foram

adotada uma planta baixa padrão que recebia pequenas variações em sua fachada de acordo com a sua localidade.

desenvolvidos pelos Governos Federal e Estaduais, como os programas: Centros
Integrados de Educação Pública (CIEPs) na década de 1980 e Centros Educacionais
Unificados (CEUs) entre os anos 2001 e 2004.

3.4 Instituto Estadual de Educação Assis Brasil
Em razão da ambição do povo pelotense por conhecimento junto ao apoio das autoridades municipais e estaduais foi fundada em 1929 a Escola Complementar de
Pelotas. A crescente demanda de alunos e ampliação dos serviços escolares ofere-
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stituído por salas de aula em forma de anfiteatro, espaço destinado às complementaristas[2], museu, vestiários, banheiros e terraço onde era hasteada a bandeira Nacional. (IEEAB, 2004, p.1).
O instituto possuía influência religiosa, assim como em um primeiro momento direcionava seu trabalho para o público feminino com ênfase no magistério (Venzke,
2001, p.114).
Em 1954 a escola oferecia os cursos de jardim de infância, primário, ginasial, cientifico, formação de professores primários e normalistas, a biblioteca possuía
aproximadamente 6.000 volumes, e na época contava com 1.523 estudantes e 105
Figura 1: Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, Pelotas - RS.
Fonte: 5ª Coordenadoria Regional de Educação - 05crepelotasrs.blogspot.com.br

A estrutura desta edificação é composta por vigas e lajes em concreto armado
com paredes em alvenaria portante, o que permitiu vãos internos maiores e a
composição de pequenos terraços (Moura, 2002, p. 59). O projeto da edificação
foi realizado pelo arquiteto João Baptista Pianca, formado pela Escola de Engenharia de Porto Alegre, e executado pela construtora Haessler & Woebcke. (Silveira,
2012, p.355). O prédio do IEEAB, que possui características do período moderno

professores. (Fonseca, 1954, p.8). Neste mesmo período foram construídos uma
quadra de tênis, um pavilhão de educação física e uma “brizoleta”[3] em madeira
nos fundos do pátio. (Amaral, 2007 p.75).
No ano de 1975, com verbas concedidas pelo Governo, a edificação foi restaurada
e ampliada. Foram construídas 8 novas salas de aula, o auditório foi remodelado,
móveis foram restaurados, pisos e revestimentos trocados, o muro do pátio foi levantado, e o acesso pela a Rua Anchieta foi alterado para a Rua Antônio dos Anjos.
(Amaral, 2007 p.16).

arte decô, marca uma época de desenvolvimento arquitetônico e educacional na
cidade e possui grande importância social para a população.

3.4.1 Trajetória IEEAB
No ano de 1942, quando houve o início das atividades escolares no novo prédio,
o instituto listou a matricula de 90 alunos. A edificação possuía três pavimentos,
sendo que o primeiro pavimento era composto pelo jardim de infância, vestiários, banheiros, secretaria, direção, portaria, auditório, biblioteca, e algumas salas
do ensino primário. No segundo pavimento encontravam-se salas para o ensino
primário, sala de ciências, vestiários, banheiros e terraços, que posteriormente
foram fechados para servirem como salas de aula. O terceiro pavimento era con-
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O ensino primário foi dividido em dois cursos, curso preliminar e curso complementar.
O curso preliminar era divido em séries para crianças de 7 até 12 anos. O curso
complementar tinha função de formação de professores, com duração de quatro anos,
e só poderia ser cursado após a conclusão do curso preliminar (Decreto nº 144-B, de
30 de dezembro de 1892). Os estudantes do curso complementar eram chamados de
complementaristas.
[2]

As “Brizoletas” ou “escolinhas do Brizola”, eram construções pré-fabricadas em
madeira com uma ou duas salas de aula que fizeram parte de um programa estadual do
governo de Leonel de Moura Brizola, cujo nome era “Nenhuma criança sem escola no Rio
Grande do Sul”, sendo implementadas entre 1959-1963 (Quadros, 2005, p.16).
[3]
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Em 1978 foi lançada a primeira edição da revista escolar Informe IEAB, com dis-

tadual do município, com área construída de 5607m², contendo 41 salas de aula.

tribuição gratuita, que abordava questões pedagógicas, literárias, receitas cu-

(Ferreira,1994, p.14)

linárias, propagandas, poesia, e serviços prestados pela instituição. Os registros
desta revista podem ser encontrados até meados de 1979, em sua quarta edição,

A edificação atualmente é formada por um conjunto de volumes, a figura 2 exibe

na biblioteca da escola.

estes blocos, em que a cor bege representa a edificação original e a cor azul escuro representa os ambientes que foram construídos posteriormente.

No ano de 1979 a instituição completou seu cinquentenário, com o lema “Ontem,
hoje e sempre pela educação” (IEEAB, 1979, p.1), sendo realizada para comemoração uma passeata com desfile pelas ruas centrais da cidade, a banda marcial do
colégio deu início ao evento que continha a presença de alunos e carros alegóricos.
A instituição destacava-se pela quantidade de alunos matriculados, que no ano de
1980 contava com 2.135 alunos, pela grande área construída da edificação, pelo
funcionamento durante três turnos, pela qualidade de ensino e pela forte interação com a sociedade (IEEAB, 1980). Eram realizados eventos como assembleias
para aprovação do relatório anual da diretoria e relato das atividades desenvolvidas, palestras, bazares, almoços, chás, quermesses, passeios ciclísticos, todos promovidos pelo círculo de pais e mestres (CPM), com intuído de integrar alunos,

Figura 2 – Instituto de Educação Assis Brasil, volumetria 3D.

pais e professores com a escola, assim como arrecadar fundos para melhorias nas

Fonte: Da autora, 2017.

instalações e pequenas reformas.

No ano de 2004 a instituição oferecia o curso normal, fundamental, ensino médio,

Para melhorar as instalações de acesso, na década de 1980, o prédio original pas-

educação infantil, educação jovens e adultos, contava com 4.000 alunos e 300 pro-

sou por uma ampliação alterando parte da sua volumetria lateral. Houve a con-

fessores e funcionários. (IEEAB, 2004, p.4).

strução de dois pavimentos com quatorze salas de aula, lanchonete, saguões e novos espaços para recreação. Na época, era motivo de evidência o gabinete médico,
odontológico, e o laboratório de ciências físicas e biológicas. A edificação possuía
um total de 31 salas de aula (IEEAB, 1981, p.23). Em 1986 a escola foi pintada e

A escola, considerada de grande porte, no ano de 2016 contava com 173 professores, 34 funcionários, 2.166 estudantes (dispostos em três turnos), biblioteca
(dez mil exemplares), biblioteca infantil (mil e cinco exemplares), 2 laboratórios

contou com a reposição de vidros quebrados. (Amaral, 2007, p.92).

de informática, 1 laboratório de ciências, 1 laboratório de matemática, 1 sala de

No ano de 1990 a instituição contava com cerca de 2.700 alunos. No ano de 1994

amplo espaço externo, auditório, 2 salas de audiovisual, ginásio de esportes, 4

a cidade de Pelotas contava com 50 escolas estaduais, sua maioria localizada em

quadras poliesportivas, sala de espelhos, sala de produção e reprodução de mate-

zona urbana, a escola IEEAB ganhou ênfase na época por ser a maior escola es-

riais, refeitório, bar, entre outros (Ferreira, 2016, p.26). A escola também contava
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multimídia, 1 sala de didática, 1 sala de recursos especiais e 1 sala de artes. Possui
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teatro, dança e capoeira. (Ferreira, 2016, p.29).
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4. Conclusão
A implementação de projetos padrão na educação, apesar de no contexto arquitetônico não levarem em consideração características peculiares referentes
à sua localização, permitiu acesso ao ensino em diversas regiões. Pode-se notar
que, através da repercussão que tiveram perante a sociedade, os projetos protomodernos para 500 e 1000 alunos cumpriram sua função cívica para qual foram
idealizados durante o período de 1937-1945. Parte do êxito destes programas tiveram origem nas tecnologias denvolvidas neste período, pois permitiram agilidade, economia e racionalização de recursos durante as obras.
As edificações escolares protomodernas são marco do desenvolvimento e da disseminação do vocabulário moderno nas cidades. A conservação deste patrimônio
é fundamental para resguardar os bens materiais e imateriais que representam
a formação social e cultural de uma civilização. Se faz necessário difundir, à população, o conhecimento destes bens históricos, pois é notável que a sociedade já
acolhe a escola como bem imaterial, porém desconhece o seu valor arquitetônico
como edificação protomoderna.
As intervenções realizadas ao longo da existência do IEEAB não levaram em consideração a preservação de suas características originais, porém as mudanças
pontuais que ocorreram não fizeram com que o prédio perdesse os seus aspectos
originais.
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RESUMO
Este trabalho ocupa-se do tombamento e da atribuição de valores, fenômeno que
lhe é subjacente. A partir disso, pergunta-se: quem outorga os valores aos bens
patrimoniais tombados? Como se dá esse processo? O que é um valor e em que
se fundamenta sua integração na cultura? Na busca de uma síntese que possa
abarcar a temática fundamental do artigo e nortear a discussão teórica chegou-se à
seguinte questão-problema: qual o papel dos valores na instituição do tombamento?
Dessarte, o que se busca é compreender o que está na essência da aplicação do
tombamento, isto é, compreender os fundamentos determinantes à oficialização
de um elemento como meritório da proteção oficial da sociedade. Além disso,
conhecer e analisar criticamente os valores que norteiam a política patrimonial é
conduta que podem significar a mudança no sentido de um modelo social hostil
às questões ligadas à memória das comunidades, para um modelo humanizado e
responsável pelas próprias raízes. Assim, o objetivo do estudo é propor uma reflexão
acerca da atribuição de valores no âmbito da política patrimonial no Brasil. Utilizarse-ão estratégias da pesquisa documental e de revisão bibliográfica, uma vez que
se pretende interpretar o Decreto-Lei 25/37 à luz de um referencial teórico sobre a
atribuição de valores e sobre o conceito de valor em si. A revisão do primeiro tema
percorre estudos no campo da teoria do patrimônio e da política patrimonial, e a
discussão a respeito dos valores é engendrada no plano do conhecimento filosófico,
ao qual é inerente.
Palavras-chave: Tombamento; Valor; Política Patrimonial
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1. Introdução

social hostil às questões ligadas à memória das comunidades, para um modelo

Este trabalho ocupa-se do tombamento e da atribuição de valores, fenômeno

Isto posto, o objetivo do estudo é propor uma reflexão acerca do processo da

que lhe é subjacente. A partir disso, pergunta-se: quem outorga os valores aos
bens patrimoniais tombados e quais são esses valores? Como se dá o processo de
atribuição de valores? O que é um valor e em que se fundamenta sua integração
na cultura? Na busca de uma síntese que possa abarcar a temática fundamental do artigo, e nortear a discussão teórica sobre valores, chegou-se à seguinte
questão-problema: qual o papel dos valores na instituição do tombamento?
Falar da memória, da produção cultural e do aparato político idealizado para
preservá-las é entrar no campo do Patrimônio Cultural, conceito complexo que se
mantém em constante ressignificação, dadas as dimensões ideológicas que cada
caso pode assumir. Tomando por base esse entendimento para conduzir a investigação, assume-se que o patrimônio cultural de uma sociedade é definido pelo rol
de bens culturais materiais e imateriais, que se constitui em testemunha de épocas, estilos, técnicas e modos de vida passados, considerando-se, assim, que esse
corpus aumenta e diminui de acordo com as mudanças ocorridas na sociedade.
Tais elementos são essenciais à configuração identitária das comunidades e refletem atributos intangíveis, que os tornam dignos de preservação para as gerações
futuras e precisamente por isso representam o que se concebe como valores da
sociedade (NIJKAMP e RIGANTI, 2008).
De acordo com Castriota (2009), a ampliação conceitual do patrimônio e a democratização do acesso a este recurso, resultam de um processo que vem ocorrendo
desde a década de 70 no Brasil, o que torna premente a necessidade de se esmiuçar os valores atribuídos aos bens pelas políticas de preservação do patrimônio cultural. Para Castriota, as políticas de preservação trabalham sob a dialética
“lembrar-esquecer”, criando memórias, apagando outras, iluminando certos aspectos da história e deixando outros na obscuridade. Assim, conhecer a história
e analisar criticamente os valores que norteiam esse “lembrar-esquecer” são condutas que podem significar mais um passo no sentido da mudança de um modelo
3124

humanizado e responsável pelas próprias raízes.

atribuição de valores no âmbito da política patrimonial no Brasil. A abordagem da
pesquisa é qualitativa. Utilizar-se-ão estratégias da pesquisa documental e de revisão bibliográfica, uma vez que se pretende interpretar o Decreto-Lei 25/37 à luz
de um referencial teórico sobre a atribuição de valores e sobre o conceito de valor
em si. A revisão bibliográfica acerca do primeiro tema é feita a partir de estudos no
campo da teoria do patrimônio e da política patrimonial, e a discussão a respeito
dos valores é engendrada no plano do conhecimento filosófico, ao qual é inerente.

2. A atribuição de valores no campo patrimonial: um
consenso
A atribuição de valores como fenômeno inerente ao campo da política patrimônio-cultural não é assunto recente. Desde Aloïs Riegl (1903) entende-se que a
escolha, pelas civilizações, dos bens merecedores de proteção oficial, acontece
mediante a outorga de valores. A obra do historiador austríaco foi inovadora na
medida em que dissociou, pela primeira vez, as noções de história e arte e propôs
uma classificação dos valores que, em sua opinião, eram atribuídos pela sociedade aos monumentos e lhes prestavam sua importância como tal[1].
Neste momento é importante salientar que, desde Riegl, a noção de “monumento
histórico” sofreu alterações que a fizeram ser incorporada ao conceito mais amplo de
patrimônio cultural. Neste processo de sofisticação conceitual, já no início do século
XX, foram importantes as contribuições teóricas de Geddes (1915) e Giovannoni (1931),
posto que tais autores lançaram as bases para a ampliação mesma do campo de
abrangência do patrimônio integrando-o ao processo de desenvolvimento urbano.
Dessa associação nasceu uma visão mais abrangente sobre a concepção de bem
patrimonial que desvinculou-se de objetos singulares – monumentos - e do aspecto
unicamente conservacionista. Desde tal aporte, o debate preservacionista passou a
considerar no pensamento da campo patrimonial, aspectos inerentes à evolução das
cidades, sendo a complexa e recente discussão a respeito do conceito das paisagens
[1]
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O caminho aberto por Riegl fez com que o fato da atribuição de valores passasse

trabalham com a conservação patrimonial, os autores propuseram que os siste-

a ser compreendido como o fundamento de toda eleição de bens para o rol do

mas regulatórios responsáveis pela gestão do patrimônio incluíssem ferramentas

patrimônio cultural a ser protegido. As próprias Cartas Patrimoniais, documen-

especiais, aptas a manejar os bens sob sua tutela, incluindo aí, a garantia da per-

tos ordenados por especialistas que estruturam o pensamento moderno sobre o

tinência dos valores que lhes eram atribuídos.

tema, vêm elegendo a atribuição de valores como critério basilar para a escolha
dos bens a serem preservados e/ou restaurados.

No contexto brasileiro também afloram estudos a respeito do tema. Fonseca
(1997), detalhou a formação histórica da política patrimonial no país, demonstran-

A Carta de Veneza, de 1964, é um exemplo que justifica a proposição acima; ao

do sua configuração original sob a insígnia do valor de nacionalidade, o que se

traçar as diretrizes para projetos de restauro, a Carta estabelece que se deva

explica tendo em vista que seu marco inicial se deu em um momento de regimes

“conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento, e fundamen-

ditatoriais e ufanistas[2]. Já nos estudos de Leonardo Barci Castriota (2009, p. 93),

tar-se no respeito ao material original e aos documentos autênticos” (ICOMOS,

verifica-se a premente necessidade de se estudar a questão da atribuição de va-

2004 Apud MEIRA, 2008, p. 96). Também a Carta de Nara, de 1994, ao tratar da

lores na política patrimonial, posto que revelar os motivos e valores existentes na

“autenticidade” dos bens culturais, assume a atribuição de valor como fenômeno

base de cada ato preservacionista pode significar um movimento na direção de

intrínseco à vida do patrimônio cultural. Conforme Meira (2008, p. 97), o documen-

uma política patrimonial em harmonia com os desígnios da comunidade.

to trata “autenticidade” como um critério de atribuição de valor a um bem, isto é,
“se ele é autêntico, tem mais valor”.

No trabalho de Ulpiano Bezerra de Meneses (2009, pp.32-39) a questão é investigada mais a fundo. Meneses se debruça sobre a matriz do valor questionando-se:

Françoise Choay, em Alegoria do Patrimônio (2006, p. 212) também desenvolveu

“Se o valor é uma atribuição, quem o atribui? Quem cria valor?”. Nesse trabalho

a ideia da “valorização” - expressão utilizada pela autora - do patrimônio cultural,

o estudioso também procede a uma síntese histórica da configuração da política

onde defende a urgência de uma tomada de consciência a respeito da ambigui-

patrimonial brasileira, demonstrando como o tombamento se constitui em insti-

dade inerente ao culto da memória e do patrimônio que, transformado em pro-

tuição outorgante do valor cultural criado pela sociedade.

duto de consumo, vem sofrendo impactos negativos, decorrentes da utilização
indiscriminada pela indústria do turismo, da mesma forma como ocorre pela des-

Vê-se, pois, que a atribuição de valores é recorrente no temário do patrimônio

virtuação da relação indivíduo-bem cultural, promovida pelas agências de viagem

cultural. Em sendo assim, o que falta? O que não foi dito? O que se constata nesta

e campanhas publicitárias.

pesquisa é que, na maioria dos estudos, não se trata do conceito de valores nem
se averigua suas origens. Pergunta-se, então: os valores preexistem à adoção de

Mais recentemente, Bandarin e Van Oers (à época diretores da UNESCO), lançaram

medidas preservacionistas? Qual a natureza de um valor? Tais indagações apon-

o manual Historic Urban Landscape Managing Heritage in na Urban Century (2012)

tam para a existência de uma lacuna fundamental nos trabalhos sobre patrimônio

onde realizaram uma síntese histórica sobre a conservação do patrimônio urbano.

cultural. É necessário, portanto, captar a natureza essencial desses valores, de

Ao constatarem a necessidade de sofisticação dos instrumentos e instituições que
culturais um descendente direto desse processo de ressignificação do patrimônio
cultural.
3126

A o Decreto-Lei 25 que organiza a política patrimonial brasileira e cria o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional data do ano de 1937.
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modo a alcançar o conceito de patrimônio e, consequentemente, se compreender

primeiro absorver o conceito e natureza dos valores, dever que impõe, forçosa-

o que legitima a sua proteção oficial.

mente, uma investigação no domínio da Filosofia.

3. Axiologia e valores

Dessa forma é que, antes de retornar à questão empírica da atribuição de valores

Com base no até agora exposto pergunta-se: como estudar os valores e por que

rimônio cultural, buscam-se na Filosofia, especificamente no estudo da Axiologia

meios? Seguindo esta linha de questionamentos, outros termos fundamentais de-

ou Teoria dos Valores, as definições que possam sustentar, com a indispensável

spontam como partes da revisão desenvolvida, a ensejar mais perguntas. São eles:

segurança, a tese e a relevância da discussão no campo filosófico.

Valorização, Valoração e Axiologia. O que significam? Quais as suas inter-relações?

no plano material e à consequente instituição das políticas de proteção ao pat-

Para Comte-Sponville (2003, p. 72), a Axiologia é nada mais que “o estudo ou a

A discussão proposta, como se vê, busca a essência mesma desses termos, ul-

teoria dos valores”. Pedro (2014, p. 488) diz o mesmo e reflete sobre a relação ex-

trapassando, por conseguinte, o âmbito do conhecimento físico e empírico, em

istente entre as palavras “axiologia” e “valor”:

que se situa o domínio do patrimônio cultural. Entende-se que esta pesquisa é,
antes de tudo, uma investigação filosófica, porque, afinal, como bem o afirma
Sartori (1981, p. 30), “o conhecimento filosófico não é um saber empírico, mas,
literalmente, um conhecimento metafísico, que vai além dos dados físicos (metàphisikà); é um conhecimento que transcende o empírico”.
Nesse sentido é a lição de Sartori, para quem a legitimação pela Filosofia, de uma

Apesar da estreita relação que mantêm entre si, pois uma (valores) é
o objeto de estudos da outra (axiologia), aliás, à imagem da ética e da
moral [...] são, no entanto, distintas: enquanto a axiologia mais não
significa do que o estudo ou tratado dos valores, ou seja, uma reflexão
filosófica sobre os valores, sua natureza, características, estrutura,
conhecimento e teorias, os valores, enquanto tal, constituem o seu
objeto de estudo. Não há, pois, que confundir axiologia com valores.

teoria referente a um objeto específico, deve se sustentar necessariamente no
conhecimento filosófico. Como cientista político Sartori é partidário da máxima “[a

A afirmação transcrita confirma a definição de Axiologia como a ciência que tem

Filosofia] é a forja onde se elabora a legitimação ou, ao contrário a invalidação da

por objeto o estudo dos valores. Assim sendo, passa-se, no item seguinte, a inves-

polís”, ou seja, para ele a ciência política e, consequentemente a ação, nascem da

tigar o conceito de valor que, em outras palavras, constitui a base de sustentação

“meditação especulativa”, isto é, do manejo do conhecimento filosófico.

do presente trabalho.

Assim como em Sartori, o problema aqui proposto é de base empírica, social e

3.1 Por uma definição de valor

política, a atribuição de valores ao patrimônio cultural acontece dentro de uma
sociedade por meio de leis e normas, que são instituídas pelo aparato governa-

O que é um valor? A interrogação é a mais elementar e também a mais significati-

mental criado por e para essa mesma sociedade. Dessa maneira, pode-se infer-

va da Axiologia. Garcia (1999, pp. 2-3) afirma que tal pergunta se revela como uma

ir que, neste caso, aplica-se o mesmo raciocínio desenvolvido por Sartori para a

das mais complexas de qualquer tratado axiológico e Reale, por sua vez, diz que

ciência política: para se entender os fundamentos da política patrimonial, deve-se,

toda discussão sobre os valores toma espaço na experiência humana e “[...] só o

3128

3129

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

homem é capaz de valores, e somente em razão do homem a realidade axiológica

porque é desejado”, o que nos coloca sob a mesma ótica proporcionada pela te-

é possível”(REALE, 2002, p. 191).

oria de Reale, para que exista valor é preciso que exista o juízo de valor, estando
fora, portanto dos problemas do “ser”.

Para o autor, o valor não pode ser reduzido ao empírico ou mesmo ao ideal,
porque ele não é, mas vale, ou seja, o valor “não é categoria do “ser”, mas do “dev-

Assim como em Reale, em Comte-Sponville os valores não são quantificáveis, não

er ser”. “Ser” e “valor” são, em suma, duas categorias gnosiológicas fundamentais,

tem preço, em seus termos “é preciso distinguir o que tem valor (o que um preço,

não se podendo reduzir o que vale ao que é” (REALE, 1999, pp. XI-XII). Ou seja, o

numa loja de troca pode medir aproximadamente) e o que é um valor, que não

valor, em Reale, está situado uma esfera da Teoria do Conhecimento – valorar é

tem preço e não poderia ser trocado validamente por dinheiro, nem por outro

ato intrínseco ao ato de conhecer - e somente aí pode ser compreendido, como

valor”. Assim, novamente, só há valor pelo e para o desejo.

parte da sua Teoria dos Objetos.
Entende-se, portanto, dos autores citados, que “valor” é uma categoria gnosiológiEm Reale, os valores compõem um universo à parte na teoria dos objetos do con-

ca que só é acessível enquanto existe o pleno ato de se valorar, isto é, de conhecer,

hecimento. Para o autor existem três esferas do real: os objetos naturais, os ideais

ou conceber algo pelo prisma de um valor, um “valor” só é enquanto vale. Só ex-

e os valores (REALE, 2002, p. 187). Assim considerados, os valores possuem, como

iste “valor” se existe um desejo direcionado, ou ainda, só existe valor na esfera do

os objetos ideais, realidade a-temporal e a-espacial (oposto dos naturais). A dif-

“dever-ser”, não sendo possível quantificá-lo, mas empregar métodos indiretos

erença, diz Reale, é que os valores

para dar preço àquilo que vale.

[...] só se concebem em função de algo existente, ou seja, das coisas
valiosas. Além disso, os objetos ideais são quantificáveis; os valores não
admitem qualquer possibilidade de quantificação. [“...] Às vezes nós o
medimos [o valioso] por processos indiretos, empíricos e pragmáticos,
como acontece, por exemplo, quando exprimimos em termos de preço a
“utilidade” dos bens econômicos” [...](REALE, 2002, p. 187),
Vê-se que, para o autor, existem dois tipos de juízos da realidade: os juízos sobre
o “ser”, isto é, sobre a realidade e os juízos de valor, que apresentam a realidade

Dito isso, a essa altura cumpre esclarecer que, nesta revisão, adota-se a concepção
axiológica proposta por Miguel Reale, bem como a sua Teoria Histórico-Cultural
dos Valores. Optou-se, por questões de ordem metodológica, apresentar sua teoria em separado das outras linhas da axiologia moderna (que serão desenvolvidas
no item a seguir) para que melhor se possam compreender as diferenças fundamentais desenvolvidas pelo autor.

3.2 Teorias modernas do valor

como deve ou como deveria ser, isto é, sob o prisma de algum valor (GARCIA,
1999, p. 10). Em resumo, valor em Reale é uma categoria autônoma da teoria do

Reale divide a axiologia moderna em duas grandes tendências-limite: a primeira

conhecimento somente possível “enquanto vale”, isto é, a partir do “dever-ser”.

estuda o valor de modo subjetivo e a segunda procura explicação na natureza objetiva. Conforme Garcia (1999, p. 27), esse agrupamento proposto por Reale coin-

Também o filósofo Comte-Sponville (2003, pp. 617-618) posiciona os valores no

cide com a classificação usualmente admitida nos estudos clássicos de axiologia[3].

mundo do que é desejado – ou “dever-ser” - segundo ele a categoria expressa
um “relativismo sem apelação: um valor é o que é desejável, e ele só é desejável

3130

A autora cita os seguinte estudos : ORTEGA y GASSET, L. ¿ Qué son los valores?
Iniciación en la estimativa; FRONDIZI, R. ¿Qué son los valores?: introducción a la
[3]
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Assumindo essa diferenciação inicial tem-se que, para a corrente do Subjetivis-

da obra de Reale, “é a sua clara contraposição com o psicologismo axiológico,

mo, “os valores existem como resultado ou como reflexo de motivos psíquicos, de

porque rejeita o caráter subjetivo-individual dos valores, ressaltando seu caráter

desejos e inclinações, de sentimento, de agrado ou de desagrado. As coisas valem

social-objetivo, que reside na objetivação dos valores como um fato ou produto

em razão de algo que em nós mesmo se põe como algo desejável ou apetecível”.

do conjunto da sociedade”.

Esta é uma teoria eminentemente psicológica da existência dos valores, o que leva
Reale a denomina-la “Psicologismo Axiológico” (REALE, 2002, p. 195).

À primeira teoria objetivista, - Teoria Sociológica dos valores, - Reale indica Émile
Durkheim[4] como o exemplo mais representativo. Segundo ele, em Durkheim os

Para Reale, as teorias subjetivistas do valor apresentam uma problemática na me-

valores originam-se não na consciência individual, como querem os subjetivistas,

dida em que definem o indivíduo como fonte e medida de todos os valores, pois,

mas na consciência coletiva, esta que seria um repositório dos valores e que obri-

de acordo com Reale, isso não explicaria “a força ou a pressão social que eles repre-

garia a vontade individual, segundo Durkheim.

sentam, não só ditando comportamentos, como exigindo ações de conformidade
ou de subordinação em conflito com as preferências individuais [...]” (REALE, 2002,

Reale critica essa teoria assinalando o fato de que ela, assim como as explicações

P. 197).Refutando o desejo como a origem de todos valores, Reale rebate a tese

psicológicas, simplesmente não explica de onde vêm os valores e por que eles

da axiologia subjetivista, ou Psicologismo axiológico, Reale (2002, p. 197) com a

obrigam as ações humanas (REALE, 2002, p. 200). Para esta teoria os valores são

seguinte colocação:

fatos sociais que podem ser constatados em sua recorrência, no entanto, Reale
rebate tal pensamento salientando que a frequência mesma desses fatos pode

Quantas e quantas vezes, o valor de um ato não resulta do sacrifício
de um desejo, da renúncia a um prazer? Sobre haver valores, como
os estéticos, que independem de qualquer desejo, não é menos certo
que os atos moralmente mais valiosos como os do mártir e do herói,
ficariam sem sentido. Estas e outras objeções têm levado alguns
intérpretes a alargar o significado dos termos “prazer” e “volição”
que, imperceptivelmente, acabam transpondo os lindes da explicação
psicológica, reconhecendo a validez objetiva que pretendiam contestar.

ser contrariada no decurso da História.
Das inconsistências da Teoria Social dos Valores nasceu, segundo Reale, a corrente do Ontologismo Axiológico cujos maiores expoentes são Max Scheller e Nicolai Hartmann. Suas idéias podem ser assim resumidas:
Segundo Scheller e Hartmann, os valores não resultam de nossos
desejos, nem são projeções de nossas inclinações psíquicas ou do fato
social, mas algo que se põe antes do conhecimento ou da conduta
humana, embora podendo ser razão dessa conduta. Os valores
representam um ideal em si e de per si, com uma consistência própria,
de maneira que não seriam projetados ou constituídos pelo homem na
História, mas “descobertos” pelo homem através da História. (REALE,
2002, pp. 200-204)

O autor atribui a essa mesma lacuna o predomínio das explicações do tipo objetivista que, segundo ele, podem ser diferenciadas em: sociológica, ontológica e
histórico-cultural, esta última à qual se filia o autor. O que define esta segunda
grande corrente da axiologia moderna, diz Garcia (1999, p. 32) em sua análise

axiología. Mexico. F.C.E (breviários). 1968; BAYER, R. Valeur et realité, em L’homme et
son prochain.Paris.PUF.1959 ; DUJOVNE, L. Teoría de los valores y filosofia de la historia.
Buenos Aires. Paidós. 1959; MENDÉZ, J. Ma. Valores éticos; estúdios de axiologia.
Madri.1985
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Realité et jugement de valeur” e “Détermination du fait moral».
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Com Reale, vê-se que, para os fundadores do Ontologismo Axiológico, valores são

O ponto inicial da tese de Reale é a assertiva segundo a qual na natureza tudo se

objetos ideais que existem à margem do processo histórico. A História, aliás, de

repete e somente o homem inova e se transcende. A essa atividade inovadora

acordo com o Ontologismo, é uma busca incessante do homem pelo mundo dos

e instauradora de formas novas de ser e de viver Reale chama de espírito. Esse

valores, no qual suas interações ocorrem por meio da intuição. Criticando a Teoria,

espírito muda a natureza e se projeta sobre ela construindo aquilo que o autor

Reale apresenta um obstáculo difícil de transpor: seus autores criam uma sepa-

chama de “mundo da cultura”, para ele

ração entre o problema do valor e o da história, separação que, segundo ele, deixa
a relação vazia de sentido.
Considerando o exposto e entendendo o problema do patrimônio cultural como
essencialmente vinculado ao processo histórico, infere-se que as teorias anteriores não estão aptas a responder o problema desta pesquisa. Contudo, é possível
encontrar, na Teoria de Reale, a solução para afastar os obstáculos ao entendi-

O homem, servindo-se das leis naturais, que são instrumentos ideais,
erigiu um mundo sobre o mundo dado: é o mundo histórico, o mundo
cultural, só possível por ser o homem, um ser espiritual, isto é, um ente
livre dotado de poder de síntese, que lhe permite compor formas novas
e estruturas inéditas, reunindo unidades de sentido, sempre renovadas e
nunca exauríveis, os elementos particulares e dispersos da experiência.
(REALE, 2002, p. 205)

mento da atribuição de valores na constituição da memória oficial das sociedades.

3.3 A Teoria Histórico-Cultural dos Valores de Miguel
Reale

Assim, na construção do mundo da cultura, por meio do eterno processo de inovação do espírito, o homem confere à natureza uma dimensão totalmente nova,
definida precisamente pelos valores. Ou seja, os valores “nascem” do evolver
histórico e porque o homem atua sobre o mundo dado (natureza), redirecionando

Entre as correntes histórico-culturais de tratamento dos valores agregam-se,

a si e ao que está a sua volta, não possuindo existência ontológica, mas se mani-

conforme Reale, várias tendências de inspirações diferentes como, por exemplo,

festando nas coisas valiosas sempre por meio da tomada de posição do homem

“a de tipo hegeliano, a do tipo diltheyano ou a heideggeriana ou marxista, para

e com direção a algum fim. Para Reale (2002, p. 190): “Tudo aquilo que vale, vale

não [lembrar] senão algumas das orientações de maior projeção em nossos dias”

para algo ou vale no sentido de algo e para alguém”.

(REALE, 2002, p. 204). Não é, entretanto, objetivo desta pesquisa diferenciar cada
uma, para os fins pretendidos é suficiente que sejam pautadas.

Abre-se, aqui, um parêntese para esclarecer que o historicismo axiológico de Mi-

O que unifica essas tendências é a convicção da impossibilidade de se com-

patrimônio. Alguns posicionamentos de outros autores ajudaram a consolidar a

preender o valor fora do contexto de sua história. É precisamente nesse recorte

escolha desse autor para os fins desta investigação. Garcia (1999, p. 43), por ex-

que Reale desenvolve sua própria axiologia. Para ele, o problema do valor precisa

emplo, assegura que a relação entre axiologia, cultura e realidade em Reale é tão

ser resolvido no âmbito da história[5], - por isto Luigi Bagolini enquadra sua axiolo-

estreita que o autor chega mesmo a explicar a última por meio de termos axiológi-

gia como um “historicismo axiológico”.

cos, característica que, para a autora, diferencia a teoria dos valores do autor de

guel Reale não foi escolhido arbitrariamente para fundamentar as questões do

outras teorias próximas da visão histórico-cultural. Bittar e Almeida (2012, p. 565),
por sua vez acreditam que a filosofia dos valores de Reale:
Para Reale (2002, p. 204), a história é entendida como “realização dos valores ou
como projeção do espírito sobre a natureza”.
[5]
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[...] é um marco não somente no sentido de se tratar de um ponto
referencial teórico divisor de águas na cultura jurídica, mas também
por significar a síntese de diversas tendências teóricas que ocuparam o
cenário intelectual dos séculos XIX e XX.
Frente aos motivos apontados pelos autores e assumindo que há um íntimo e
especial vínculo entre as questões do mundo jurídico onde, por sinal, se situam
os regulamentos da política de tombamento e a matéria objeto desta pesquisa,
entende-se que a axiologia de Miguel Reale é a que melhor expressa a concepção
do papel dos valores para a discussão ora proposta. Mas, antes de destrinchar a
respectiva problemática, desenvolve-se, no item a seguir, uma breve exposição a
respeito do papel da sociedade na formação dos valores pelo homem.

3.4 Valor e sociedade
Após verificar a íntima relação existente entre a atribuição de valores e o mundo
da cultura, Reale frisa que os valores não se reduzem às “vivências preferenciais
desse ou daquele indivíduo concreto, mas às interpretações sobre a realidade que
dominaram cada fase ou época histórica, que serão denominadas ‘civilizações’
com suas ‘constelações axiológicas’ correspondentes” (MARTINS, 2008, p. 267).
Ou seja, o autor não ignora a “face social dos valores que determinam a conduta
do indivíduo” (BITTAR e ALMEIDA, 2012, p. 566). Para ele, a sociedade é essencial à
emergência dos valores; não é fonte, pois o homem é a base de toda a axiologia e
do processo cultural, mas é elemento essencial para manifestação dos valores na
consciência. Além disso, Reale demarca cada sociedade, observando suas peculiaridades em épocas diferentes, como repositórios únicos dos valores humanos
projetados no processo histórico. O trecho abaixo transcrito resume bem seu
pensamento:
[...] através da História encontramos fases ou épocas que se distinguem
por certa ordenação da vida social dos indivíduos e dos grupos, segundo
uma distinta tábua de valores. Isto quer dizer que os valores são
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suscetíveis de uma ordenação gradual, de hierarquia. Efetivamente, há
épocas em que a sociedade parece dominada pelo valor do santo ou
do religioso, de maneira que em torno desse valor se ordenam todos
os demais [...] Há, portanto, épocas distintas segundo a forma com
que se ordenam os valores, cuja visão total representa a maneira pela
qual se concebe o universo e se estima a vida. Cada tábua de valores
corresponde a uma concepção do universo e da vida, uma cosmovisão
ou Weltanschauung. (REALE, 2002, pp.230-231)
Desse modo, as “constelações axiológicas” concebidas pelo autor são conjuntos
de valores, ou “visões de mundo”, partilhados especificamente por sociedades e/
ou épocas na história. Ideia correlata às constelações de Reale é aquela desenvolvida por Sartori (1981) sob o epíteto de “capital axiológico”. Para este autor, a
história se impõe aos homens, mas “é também verdade que os homens fazem a
história” (SARTORI, 1981, p. 19), do que se depreende que sua visão do homem no
evolver histórico à Reale. Nas palavras de Sartori (1981, p. 122): “No seu curso, a
história não acumula apenas coisas que podem ser vistas e tocadas: capitaliza valores, capitais invisíveis desse tipo: princípios morais, tradições religiosas, hábitos
sociais, normas de boa fé, regras de jogo, etc.”
Para este autor, cada geração é protagonista de sua própria história e “se resolve
em última análise num modo de “administrar” um capital axiológico (escasso ou
abundante, mau ou bom) herdado das gerações precedentes” (SARTORI, 1981, p.
122). A importância desse capital axiológico é tanta que o autor chega a admitir
que o melhor modo de “avaliar a vitalidade e a solidez de uma civilização, é fazer
seu balanço axiológico, verificando o consumo do capital estocado e a produção
de novo capital”, em suma, fazer uma análise dos principais valores e da visão de
mundo partilhada em cada civilização.
Enfim, o que se depreende dos autores citados é que cada sociedade em determinada época tem um arcabouço de valores comuns e que guiam suas principais decisões como coletividade socialmente instituída, sendo assim, lícito afirmar que as
formas de auto-organização sociais e as estruturas de controle derivadas dessas

3137

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

são produtos do processo histórico-cultural constituindo-se, ao mesmo tempo,

Dito isso, permita-se aqui uma rápida explanação do conteúdo do Decreto-Lei No

fundadores e fundantes de valores. É precisamente aí que encontra-se a política

25 de 30 de Novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico

patrimonial.

e artístico no Brasil, No seu Capítulo I – DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTI-

4. A atribuição de valores na aplicação do tombamento
Após tudo o que foi exposto, e sobretudo em consonância com a teoria de Miguel

CO NACIONAL, é caracterizado o corpus de bens brasileiros passíveis de proteção
por meio do tombamento, neste item disserta-se sobre os critérios aos quais esses bens devem atender para serem oficialmente instituídos como bens culturais
tombados.

Reale,entende-se que os sistemas de normas e condutas sociais, isto é, o Direito
em todas as suas formas, é fundamentado nos valores de cada sociedade. Dessa

Na sequência, o Capítulo II – DO TOMBAMENTO, descreve-se o processo de in-

mesma maneira, as estruturas organizadoras da vida social que regem a vida hu-

scrição dos bens culturais, segundo suas características, no livros do tombo[7]. São

mana em conjunto, estão compreendidas na categoria de produtos do processo

descritas ainda sob que circunstâncias os bens podem ser tombados, lembran-

cultural, ou seja, são fatos da experiência humana e são fundamentadas em va-

do-se que, acima de todo direito privado está o direito público, isto é, um bem

lores.

pode ser tombado a revelia de sua propriedade privada. No Capítulo III se descrevem os efeitos do tombamento para cada um dos agentes implicados e, enfim,

Com essa compreensão, volta o problema inicial: qual o papel dos valores na institu-

no Capítulo V – DISPOSIÇÕES GERAIS[8] o texto da lei disserta sobre outros pontos

ição do tombamento? Bem entendido o exposto no parágrafo anterior, é lícito afir-

específicos acerca do seu cumprimento.

mar que a própria política patrimonial, como produto cultural de uma sociedade,
foi consubstanciada a partir da constelação axiológica, para usar as palavras de

Desse modo, tem-se que, para que haja um ato de preservação[9] dentro da políti-

Reale, vigente à época de sua criação, isto é, tal política foi plasmada a partir dos

ca patrimonial brasileira, isto é, por meio do tombamento, pressupõe-se que se-

valores da sociedade brasileira de então (década de 30)[6].

jam atendidos critérios bem definidos com relação ao bem alvo da ação. Em outras palavras, a política definida pela Lei25/37 trabalha conforme critérios oficiais

O Decreto 25 de 1937 foi criado durante a ditadura militar no governo de
Getúlio Vargas. O processo instaurador dessa lei e da política patrimonial brasileira
foi suscitado por um grupo de intelectuais modernistas que vinham pregando a
necessidade de se exaltar as raízes da nação desde a década de 1920 (lembra-se
que, no modernismo brasileiro, o conceito da “antropofagia” foi um dos grandes
motes do processo artístico). Em um evento promovido por esse grupo modernista
(onde estavam presentes Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade –
diretor-fundador do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
primeiro órgão de gestão patrimonial do Brasil), o conceito de “patrimônio cultural”
foi fundamentado e lançaram-se critérios iniciais para a valoração dos bens culturais
nacionais. Este foi o contexto em que se deu a criação da política patrimonial brasileira,
em meio a luta pelos valores de liberdade, a salvaguarda dos bens nacionais nasceu de
um grupo fechado e elitista, o que por algumas décadas moldou as feições do que seria
[6]
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que legitimam a atribuição de valores da época mesma em que o bem é eleito
patrimônio cultural d nação – e, aqui, nota-se como é indiscutível a sustentação

genuinamente brasileiro e, por isso, meritório de proteção.
São quatro: (I) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; (II) Livro do
Tombo Histórico; (III) Livro do Tombo das Belas Artes e (IV) Livro do Tombo das Artes
Aplicadas.
[7]

O Capítulo IV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA foi revogado pela Lei No 13.105 de
2015.
[8]

Usa-se o termo preservação no sentido de qualquer ação tomada em prol da
proteção de um bem, como se viu, no caso brasileiro, a instância máxima de proteção é
o tombamento em instância federal, pelo IPHAN.
[9]
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dessa política no aparato teórico fornecido pelo teorema da classificação dos va-

stelações” ou “capitais” axiológicos. As políticas patrimoniais, produtos dessas

lores de Aloïs Riegl.

constelações/capitais e atuam na preservação dos valores da mesma sociedade
em questão, o que leva à constatação do papel reflexivo dos valores na política

Usualmente, tais critérios pressupostos na Lei são expostos pelos órgãos ofici-

patrimonial. Eles estruturam essa política e são preservados por ela quando se

ais do patrimônio - nomeadamente, no Brasil, o IPHAN, as secretarias de cultura

manifestam no mundo cultural.

municipais e estaduais e demais instituições de proteção ao patrimônio – nas instruções de tombamento[10] ou pareceres técnicos sobre os bens culturais os quais,

Atingidos os objetivos da pesquisa, aspecto significativo que merece ser lembrado

segundo Kother (2009, pp. 10-11), são “instrumentos imprescindíveis na gestão do

nestas considerações gerais diz respeito à primeira fase da política patrimonial

patrimônio cultural de uma comunidade”, pois, precisamente, apresentam “[os]

brasileira: a “fase heroica” do SPHAN que durou desde a década de 30, com a

atributos, [as] características e [a] relevância histórica e atual de um determinado

promulgação do Decreto-Lei 25/37, até a década de 1970 quando ocorreu uma

bem cultural sob a ótica de seu relator”.

reorientação da prática patrimonial no país e houve uma democratização do processo da escolha dos bens culturais a partir do crescimento da instituição, já então

À vista disso, entende-se que, no caso específico da política patrimonial, o assi-

denominada IPHAN.

nalado problema da atribuição de valores acaba destacando uma característica
reflexiva do papel dos valores. Como uma estrutura de controle de um aspecto

Nesse contexto, a ampliação do conceito de patrimônio, aliada às demandas de

determinado da vida social, a política patrimonial e, por conseguinte, o tomba-

cunho social, continuaram reformulando o modelo de gestão patrimonial no Bra-

mento, configura uma instrumentação forjada a partir dos valores da sociedade

sil, o que influenciou fortemente a prática da preservação já executada pelo IPH-

brasileira. Por outro lado, essa política trabalha em nome da salvaguarda mesma

AN. Entretanto, apesar das mudanças, muitas lacunas devem ser preenchidas no

de parte dos valores da sociedade, estes que, por sua vez, são talhados sob a for-

modelo de gestão do patrimônio no país.

ma do próprio patrimônio cultural.

5. Considerações Gerais

A ampliação conceitual e a democratização do acesso a este recurso são processos que fazem, cada vez mais saltar aos olhos a importância de se investigar a
atribuição de valor em cada caso específico de preservação do patrimônio cultur-

Propôs-se, aqui, uma reflexão sobre o papel dos valores no âmbito da política

al. Afinal, como bem afirma Castriota (2009, p. 15): “[...] uma compreensão acurada

patrimonial brasileira com ênfase na instituição do tombamento. Viu-se que os

dos valores percebidos pelos diversos “agentes” [responsáveis pela preservação

valores são objetos gnosiológicos forjados pelo homem no evolver histórico e só

do patrimônio] pode nos fornecer uma perspectiva crítica para a gestão estratégi-

existem enquanto valem. Viu-se, ainda, que cada sociedade e/ou época possui

ca sustentável e de longo prazo para os bens culturais.”

seu cabedal de crenças, princípios, desejos e visões de mundo que são criações
diretas dos valores que emergiram nesses espaços e períodos. Esses são as “conA normativa ou instrução de tombamento é o documento referente aos critérios
de uso e manejo do equipamento tombado, bem como as diretrizes de sua relação com o entorno
imediato É uma espécie de documento regulatório.
[10]
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RESUMO
Refletir sobre os fundamentos teóricos e os instrumentos que orientam a prática e a
produção de inventários de arquitetura moderna no Brasil é o principal objetivo do
trabalho que, atualmente, está sendo desenvolvido como tese de doutoramento. O
presente artigo, por sua vez, apresenta os procedimentos metodológicos na condução
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da pesquisa – levantamentos, leituras, reflexões e discussões teóricas –, além de
expor os primeiros ‘resultados’ alcançados acerca do tema proposto. O foco do
trabalho centra-se na análise das bases sobre as quais os inventários de arquitetura,
em geral, foram construídos e como seguem sendo construídos os modernos. Para
tanto, estão sendo identificados, localizados, coletados e analisados individual e
coletivamente os variados inventários de arquitetura moderna produzidos no país.
Aproximando-se das lições historiográficas de De Certeau (1974), interessa entender:
qual seria o lugar a partir do qual se instauram os métodos para elaboração desses
inventários; que documentos e questões têm sido privilegiados para a elaboração
desses registros; quais têm sido negligenciados (não-ditos). Interessa saber quais
seriam as especificidades de um inventário moderno, de uma produção arquitetônica
experimental que propunha romper paradigmas e utilizava os avanços tecnológicos
no limite, qual é a importância do projeto de arquitetura e dos conceitos modernos
de “flexibilidade”, “transparência”, “relação exterior/interior” e similares. Interessa
ainda analisar a extensão da importância do modelo Docomomo ou dos modelos
aplicados a produções arquitetônicas precedentes e como estão sendo contempladas
as discussões e os estudos teóricos recentes sobre temas correlatos. No Brasil, o
inventário se consolida oficialmente como instrumento de preservação apenas
na década de 1980, através do art. 216, §1º da Constituição Brasileira de 1988,
onde consta 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” (BRASIL, 2004). Para Prudon (2008, p. 23), a preservação da arquitetura
moderna tem peculiaridades e uma das distinções fundamentais entre essa “e a de
produções tradicionais está na necessidade de substituição extremamente acelerada
– e em todas as questões filosóficas que isso engendra”. Qual seria então o papel
do inventário moderno nesse processo e como esse instrumento de documentação
poderia contemplar essas peculiaridades para atuar na preservação dos exemplares
dessa produção arquitetônica? Faz-se necessário pensar e repensar o papel dos
inventários na escrita da história, seus objetivos e seus métodos, de forma a avançar
na produção do conhecimento, avaliando-o constantemente, enfrentando novos
problemas, incluindo novos questionamentos e alimentando as desconfianças.
Palavras-chave: Inventários; Arquitetura Moderna; Historiografia.
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INVENTÁRIOS DE ARQUITETURA MODERNA no brasil:
desnaturalizando uma prática estabelecida
1 Introdução

[01] O que são inventários de arquitetura? Quais são seus objetivos, são claros e

Os inventários foram se constituindo, ao longo do tempo, como instrumento para

[02] É possível identificar se há espaço para pensar o processo de inventariação,

o registro de bens móveis e imóveis, materiais e imateriais, sendo inclusive o seu

permitindo abordagens mais amplas do conjunto, generalizações e/ou especifici-

uso aconselhado por órgãos e legislações afins como medida de salvaguarda.

dades, que conduzam a reflexões, ações alternativas e novas aproximações? Ou

explícitos? Como são feitos? Há uma prática estabelecida, quais suas bases? Por
que, para que e para quem inventariar? O que justificaria o inventário: visibilidade,
reconhecimento, salvaguarda? Qual a forma e o conteúdo desses inventários? O
que eles revelam?

estaríamos como Funes, num mundo abarrotado de detalhes, quase imediatos
A produção moderna, todavia, relativamente recente e nem sempre localizada

(BORGES, 1944)? Mas não são só as generalizações que conduzem à reflexões,

em núcleos protegidos pela legislação patrimonial, ainda encontra obstáculos

pensar as diferenças é entender o que vem pela frente, “é preciso não se basear,

para sua proteção. Diante desses entraves, órgãos preocupados com a sua con-

como normalmente se faz, em características mais vistosas (...) é necessário exam-

servação arquitetônica e urbanística têm se empenhado em ampliar sua visibili-

inar os pormenores mais negligenciáveis” (GINZBURG, 1999, p.144).

dade e seu reconhecimento, na tentativa de garantir que exemplares importantes
dessa produção sejam poupados da voracidade das transformações urbanas

[03] Que resultados têm sido alcançados com os inventários de arquitetura mod-

contemporâneas e garantidos à posteridade como testemunhos de sua história

erna? Os objetivos propostos têm sido alcançados? Para que e para quem servem?

e memória.

Para a escrita da história? Para subsidiar intervenções? Para induzir políticas públicas? É possível obter respostas através de uma leitura indiciária do objeto empíri-

Como pesquisadora do LPPM/UFPB e, responsável pela sistematização do acervo

co dessa pesquisa?

de arquitetura moderna na Paraíba, surgiu o interesse em questionar os objetivos
e os instrumentos dos inventários de arquitetura, através de uma proposta de tese

Essas inquietações tornam evidente a necessidade de se repensar a prática de

submetida à seleção do doutorado junto ao PPGAU/UFPB em meados de 2014.

inventariação da arquitetura moderna no Brasil. Essa é a reflexão proposta como

Assim, os inventários de Arquitetura Moderna produzidos no Brasil tornaram-se

objeto teórico do trabalho de doutoramento: uma reflexão sobre o processo de

o objeto empírico do trabalho. Mas, como extrair desses instrumentos uma tese?

inventariação de arquitetura, seus fundamentos teóricos e os instrumentos uti-

Essa é a questão central, em torno da qual foram se somando outras, na tentativa

lizados para sua prática. Tal reflexão se mostrava relevante diante da larga uti-

de estruturação de um projeto que conduzisse, com mais clareza, à definição do

lização desse instrumento observada nas publicações do Docomomo Internacion-

objeto teórico.

al, Nacional e em seus vários Núcleos Regionais. Os órgãos patrimoniais também
colocavam os inventários em posição de destaque, justificando mais uma vez a

A ideia era uma leitura indiciária do objeto empírico partindo da premissa de com-

continuidade e ampliação dessa discussão. O que se busca é uma reflexão sobre

preensão dos inventários de arquitetura como documentos historiográficos. Al-

um processo que, no tempo e no espaço, se naturalizou.

gumas questões foram se colocando, então, para a leitura desse objeto e para a
definição do objeto teórico da pesquisa:
3146

3147

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

O presente artigo busca apresentar os percursos e os procedimentos metodológi-

inventário consiste na identificação e registro por meio de pesquisa e levantamen-

cos até o momento utilizados na condução da pesquisa, objeto da tese acima de-

to das características e particularidades de determinado bem, adotando-se, para

scrita e expor os primeiros ‘resultados’ alcançados.

sua execução, critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica,

2

Definições Iniciais

artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, entre outros. Os
dados de pesquisa para fins de inventário são registrados em fichas com descrição
sucinta do bem cultural e informações quanto a sua importância. O inventário

De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, o vocábulo inventário

tem natureza de ato administrativo declaratório restritivo e importa no reconhec-

é de origem latina [inventarium] e significa:

imento, por parte do poder público, da importância cultural de determinado bem,

1 Catálogo, registro, rol dos bens deixados por alguém que morreu
ou de pessoa viva em caso de sequestro etc.; 2 Documento em que se
acham inscritos e descritos esses bens; 3 [Direito] Processo no qual são
enumerados os herdeiros e relacionados os bens de pessoa falecida, a
fim de se apurarem os encargos e proceder-se à avaliação e partilha da
herança; 4 Avaliação de mercadorias; balanço; 5 Registro, relação, rol; 6
Longa enumeração;7 Descrição pormenorizada (MICHAELIS, 2015).

derivando desse ato outros efeitos jurídicos que objetivam a sua preservação.
Não foi localizada conceituação do que se entende por inventário nos sites do
Docomomo Internacional, nem do Docomomo Brasil, apesar dessa prática estar
entre suas principais missões/ações. Nos sites oficiais consultados, inclusive em
seus estatutos, não há definição de objetivos, nem métodos e metodologias. Também não há explicação do que se entende por inventário no Estatuto Nacional
do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS/ BRASIL), apesar do

De acordo com definição do portal oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os inventários são instrumentos de preservação
que buscam identificar as diversas manifestações culturais e bens de interesse
de preservação, de natureza imaterial e material. O principal objetivo é compor

órgão também fazer clara recomendação de seu uso em seu Art.3º, § IV.

3

Contexto Histórico

um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e

Os inventários de arquitetura com finalidades utilitárias [contábeis, estatísticos]

pesquisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial (IPHAN, 2018).

surgiram ainda na Antiguidade e com a intenção de registro de exemplares arquitetônicos, seja para fins construtivos, documentais, cadastrais ou simbóli-

O art. 216, §1º, da Constituição Brasileira de 1988 consolida oficialmente no país o

co-artísticos OLIVEIRA, 2008).

inventário como instrumento de preservação quando passa a considerá-lo como
uma das formas de acautelamento: “o Poder Público, com a colaboração da comu-

A formação dos estados nacionais e suas implicações, a partir do século XII; e o

nidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de in-

aprimoramento de técnicas de registro, a regulamentação de métodos de docu-

ventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas

mentação arquitetônica, a valorização de remanescentes da antiguidade greco-ro-

de acautelamento e preservação” (BRASIL, 2004).

mana e o amadurecimento de noções ligadas ao restauro, a partir do Renascimento, foram alguns dos eventos que estabeleceram as bases para o surgimento dos

Para o promotor de justiça e então coordenador da Promotoria Estadual de Def-

inventários culturais que estão diretamente ligados às ações culturais do século

esa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais Paulo Miranda (2008), o

XIX.
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Choay (2001, p. 99) afirma que, durante o período da Revolução Francesa (1789),
a tomada dos bens da monarquia e do clero, então postos “à disposição da
Nação” gerou a necessidade de se elaborar um método para inventário e gestão
da chamada “herança”. Essa atitude resultou na criação de uma “Comissão dos
Monumentos”, em 1790, que tinha por principais funções: tombar as diferentes
categorias de bens ‘recuperados’ pela nação e inventariar cada categoria, para um
balanço do estado em que se encontrava cada um dos bens do acervo.
A partir de então, os inventários culturais foram se estabelecendo como uma
prática de documentação na Europa. Azevedo (1987, p.84) afirma que, por volta
de 1860, iniciou-se na Alemanha um inventário sistemático que atingiu números consideráveis na classificação de seus bens. Em Portugal, a institucionalização
dos seus primeiros museus, a partir da metade do século XIX, e a restauração de
algumas obras de arte com preocupações documentais e científicas, no início do
século XX, marcaram definitivamente a transição do caráter da restauração, da
preservação, da conservação e da inventariação no país, quando recursos científicos passaram a integrar esse processo (PATRIMÔNIO CULTURAL, 2018).

4 Os Inventários nos Postulados Clássicos e nas
Cartas Patrimoniais
Historicamente, percebeu-se a construção de uma estreita relação entre a restauração, a preservação e a conservação do patrimônio e os inventários, aqui entendidos como uma forma específica de documentação com foco principal na preservação. Portanto, a compreensão dos postulados dos estudos teóricos clássicos
tornou-se fundamental nesse processo. Para leitura e análise, foram selecionados
os estudos cujos escritos fossem atualmente mais utilizados, nacional e internacionalmente, na expectativa de que essa leitura inicial conduzisse a outros estudos
teóricos de interesse ao trabalho. Os primeiros textos escolhidos foram dispostos
cronologicamente na Figura 01:

Figura 01-Relação dos estudos teóricos clássicos selecionados para análise
Fonte: Elaborada pelas autoras, 2018

De um modo geral, nos postulados dos estudos teóricos clássicos consultados
não foi identificada a utilização literal do verbete inventário, mas constatou-se,
na grande maioria das fontes, a referência aos elementos que comumente constituem esses instrumentos: relatórios, descrição de aspectos formais, históricos,
artísticos, culturais, técnico-construtivos, além de desenhos, croquis, fotografias
etc. Esses elementos são listados nos estudos teóricos como relevantes para processos de restauração, preservação e conservação de qualquer obra. O instrumento ‘inventário’, em si, não é citado, mas outros instrumentos de definição similar,
sim, ou seja, está presente a sua relevância como uma ferramenta condensadora
de informações.
As Cartas Patrimoniais são de caráter mais pragmático e constituídos de
recomendações práticas às administrações das mais diferentes esferas [municipais, estaduais, nacionais e internacionais]. Atualmente, são 44 cartas patrimoniais disponíveis para consulta no site do IPHAN - destas, 38 estão contempladas
na publicação organizada por Isabelle Cury (2004) e as outras 5 são posteriores à
essa publicação.
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Quanto às cartas patrimoniais, metodologicamente, optou-se por uma leitura
geral de todas as disponíveis na publicação organizada por Isabelle Cury (2004),
complementadas pelas demais disponibilizadas no portal do IPHAN. Durante a
leitura dessas cartas, verificou-se a ausência da Declaração de Eindhoven (1990),
bem como de sua atualização, a Declaração Eindhoven-Seoul (2014), ambas publicações resultantes de conferências realizadas pelo Docomomo Internacional,
acrescidas para posterior leitura e análise.
Para exame mais detalhado foram selecionadas as cartas que estavam relacionadas ou faziam menção direta aos inventários de arquitetura. Portanto, foram
eliminadas as que não faziam referência aos inventários ou a sua importância;
aquelas cujo objetivo era tratar de temas não diretamente ligados ao objeto, ou
seja, aquelas ligadas à arqueologia, turismo, paisagens, sítios, centros históricos,
jardins, bens móveis e bens imateriais; e as que temporalmente se distanciavam
do objeto empírico do trabalho, ou seja, as que declarada e especificamente tratavam de produções arquitetônicas distintas da moderna. Foram selecionadas para
leitura e análise as 15 cartas dispostas, cronologicamente, na Figura 02:

Figura 02- Relação das Cartas Patrimoniais selecionadas para análise
Fonte: Elaborada pelas autoras, 2018

Nessas cartas, a utilização do verbete inventário é bastante frequente, enfatizando-se, comumente, a importância desse instrumento e os elementos que devem
constituí-los. Dentre as cartas analisadas, observou-se recorrente associação en-

3152

3153

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

tre o inventário e a necessidade de sua divulgação, como se pode observar nesse

período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando a deliberada procura por

trecho da Declaração de Amsterdã (1975):

expressões regionais do modernismo, perseguida por arquitetos locais, era fre-

A fim de tornar possível essa integração [entre o planejamento de áreas
urbanas, o planejamento físico territorial e a conservação do patrimônio
arquitetônico], é conveniente organizar o inventário das construções, dos
conjuntos arquitetônicos e dos sítios, o que compreende a delimitação
das zonas periféricas de proteção. Seria desejável que esses inventários
fossem largamente difundidos, notadamente entre autoridades
regionais e locais, assim como entre os responsáveis pelo planejamento
físico-territorial e pelo plano urbano como um todo, a fim de chamar
sua atenção para as construções e zonas dignas de serem protegidas,
tal inventário fornecerá uma base realista para a conservação, no que
diz respeito ao elemento qualitativo fundamental para a gestão dos
espaços (...) Mas a conservação do patrimônio arquitetônico não deve
ser tarefa dos especialistas. O apoio da opinião pública é essencial.
A população deve, baseada em informações objetivas e completas,
participar realmente, desde a elaboração dos inventários até a tomada
das decisões (CURY, 2004, p.202-203).

5

Arquitetura Moderna e Inventários no Brasil

quentemente parte das intenções dos novos regimes políticos que abraçavam o
modernismo como símbolo de ruptura com o passado.
Mas antes que o modernismo fincasse definitivamente raízes em solo latino-americano, mudanças expressivas ocorreram em vários países, nas esferas política,
econômica, social e cultural, ainda no século XIX, e estas foram determinantes
para incorporação da modernidade e de seus símbolos. O Brasil foi um dos países
da América Latina que atravessou esse ciclo intenso de mudanças e passou a
buscar elementos culturais que lhe trouxessem afirmação e identidade. No caso
específico brasileiro, essa “busca de identidade” passou a se mover entre lugar,
tradição e modernidade.
As contribuições do movimento moderno para o Brasil não podem ser ignoradas,
assim como não se pode negar que alguns dos principais personagens responsáveis pela implementação dos ideais modernos no país estão diretamente vinculados aos órgãos de preservação do patrimônio nacional fundados na primeira metade do século XX e às primeiras ações de reconhecimento, preservação e
restauração do país.

Mostrou-se necessário também entender a relação particular que se construiu entre a Arquitetura Moderna e o patrimônio no país e, mais especificamente, entre a
produção moderna e os inventários de arquitetura, instrumentos de patrimonialização, tornados ‘oficiais’ através da Constituição de 1988, mas cuja importância e
reconhecimento são requisitados no país desde as primeiras décadas do século
XX. Interessava ainda compreender a existência, ou mesmo ausência, de especificidades na produção arquitetônica moderna, bem como na teoria e prática de
preservação dessa produção e em seus inventários.
O movimento moderno[1] surgiu na Europa nos primeiros anos do século XX. Para
Prudon (2008, p.5), o modernismo floresceu na América Latina, sobretudo, no
[1]
3154

linhas retas - com tetos planos, estruturas ou blocos estruturais em concreto e janelas
em fita - estão diretamente associadas ao início do movimento. Seus subsequentes
desdobramentos trouxeram simplicidade, ausência de ornamento, clareza espacial,
novas formas de emprego dos materiais e muita luminosidade garantida por amplas
janelas. Passados os anos, somaram-se ligações com questões sociais, mudanças
estéticas e inovações tecnológicas, tornando essas características sinônimos de
modernidade. Destacam-se ainda novas propostas de relação entre arquitetura e solo
urbano, entre interior e exterior, além da flexibilidade, da modulação, do rompimento
com formas e composições do passado.

Segundo Theodore Prudon (2008, p.4), em arquitetura, as caixas brancas de
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Até o final da década de 1950, personagens e discursos eram praticamente un-

p.23), critérios primários de seleção como tempo e raridade estão desaparecendo

íssonos na difusão de uma versão historiográfica que buscava uma identidade

e dando lugar a julgamentos acerca do que é realmente importante e do que está

nacional pautada no vínculo entre tradição e modernidade. Entretanto, destoando

ao alcance.

do discurso até então enfatizado, em 1965, surge outra versão tecida por Geraldo Ferraz, que atribuiu as origens da arquitetura moderna produzida no Brasil

Ao final do século XIX, Boito (2008, p. 15-16) reconhecia a ruptura entre passado

aos “avanços tecnológicos da arquitetura de engenheiros e em uma nova ética ar-

e presente. Na primeira década do século XXI, Prudon ratificava e complementa-

quitetônica, e não na herança clássica e na tradição portuguesa”, privilegiou o pa-

va essa ruptura ao afirmar que a distância entre passado e presente está cada

pel das vanguardas artísticas, das revoluções estéticas e de Walter Gropius como

vez menor, não apenas culturalmente, mas também fisicamente (2008, p.23). Esse

“grande coordenador das ideias do século XX na transformação da vida social”

acelerado encurtamento temporal carrega consigo um processo intenso de vul-

(TINEM, 2006, p.33-35).

nerabilidade material e imaterial e uma rápida obsolescência física e cultural. A
arquitetura moderna surge imersa nessa percepção temporal e em meio a uma

Se houve um declarado vínculo entre o moderno e a tradição – intencionalmente

revolução industrial e tecnológica sem precedentes, marcada pelo aparecimento

construído –, interessa saber como e quando aparece a questão patrimonial e

e experimentação de novos materiais e técnicas construtivas, que rapidamente

especificamente, os inventários nesse contexto. Do mesmo modo, interessa saber

tornam-se obsoletos, revelam falhas imprevistas e dão lugar quase que imediata-

se as versões historiográficas subsequentes implicaram em alguma modificação

mente a outros materiais e técnicas.

na visão daqueles então responsáveis pelas escolhas dos bens inventariados e
tombados pelos órgãos patrimoniais no país. Indícios podem ser encontrados nos

A arquitetura tradicional, com técnicas e materiais construtivos consagrados pelo

inventários e nos tombamentos realizados pelos órgãos oficiais ligados ao pat-

tempo, aparentemente tem encontrado respaldo para sua preservação nas teo-

rimônio.

rias, leis e cartas patrimoniais elaboradas ao longo dos séculos XIX e XX – apesar
da consciência de finitude dos materiais, ou seja, do conhecimento que, em algum

Independentemente das diferentes versões historiográficas, uma produção mod-

momento, todo material precisará ser substituído, em virtude de sua obsolescên-

erna de envergadura se realizou no país e foi reconhecida, sendo objeto de pub-

cia física natural. Na Declaração de Amsterdã, resultado do congresso do patrimô-

licações, nacionais e internacionais. Quais as justificativas para a inventariação de

nio arquitetônico europeu, ocorrido em 1975, afirmava-se que “a significação do

uma arquitetura tão precoce, que ainda estava em vias de formação e produção,

patrimônio arquitetônico e a legitimidade de sua conservação são atualmente

sobre a qual a espessura do tempo ainda sequer havia se manifestado? Certa-

melhor compreendidas” (CURY, 2004, p.201-202). Mas, quando se trata da preser-

mente não era a ameaça de perda desses exemplares, nem a urgência de sua doc-

vação da produção arquitetônica moderna, parece que o tema ainda se encontra

umentação, pois o acesso aos projetos arquitetônicos, executivos e complemen-

mergulhado em dilemas que entram em confronto direto com princípios e práti-

tares era teoricamente fácil nos órgãos então responsáveis por sua aprovação e

cas da preservação tradicional.

muitos dos profissionais e escritórios envolvidos nesses projetos estavam vivos
e atuantes. Seria então a noção de valor apresentada no início do século XX por

Para Prudon (2008, p. 23), a preservação da arquitetura moderna tem peculiar-

Alois Riegl (2014)? Ou a conotação que a questão patrimonial passou a ter – re-

idades e uma das distinções fundamentais entre essa “e a de produções tradi-

flexividade patrimonial – nas últimas décadas (JEUDI, 2012)? Para Prudon (2008,

cionais está na necessidade de substituição extremamente acelerada – e em to-
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das as questões filosóficas que isso engendra”. Ainda de acordo com o autor, a
preservação da arquitetura moderna teve início na Europa e esse interesse inicial
em edifícios modernistas como símbolos patrimoniais, entre os anos de 1950 e
1960, ocorreu quando mudanças insensíveis e demandas por manutenção nesses
edifícios começaram a ameaçar bens de significância do movimento moderno. O
autor afirma ainda que os primeiros interesses patrimoniais em edifício modernistas cresceram lentamente e foram gradualmente reforçados por revisões em
legislações e pelo aumento de tentativas governamentais para identificação de
importantes edifícios do período. O reconhecimento desse passado recente como
herança valiosa, todavia, só ganharia impulso definitivamente a partir dos anos
1990 e, a fundação do Docomomo, no final da década anterior, exerceu papel relevante na “discussão e estudo da história e conservação da arquitetura moderna”
(PRUDON, 2008, p.7-11).
No Brasil, entretanto, as primeiras iniciativas de salvaguarda do patrimônio moderno aconteceram antes mesmo das europeias e por motivos bem distintos dos
acima expostos. Em 1947, por exemplo, ocorreu o tombamento da Igreja de São
Francisco de Assis, na Pampulha (MG); no ano seguinte, ocorreu o tombamento da
edificação e do acervo do Ministério da Educação e Cultura, também conhecido
como Palácio Capanema (RJ), apenas quatro anos após sua inauguração; em 1956
e 1959, respectivamente, ocorreram os tombamentos da Estação de Hidroaviões
(RJ) e do Catetinho (Brasília), todos antes da década de 1960.
Para Azevedo (1987, p.22), no Brasil, as primeiras catalogações do patrimônio remontam ao período colonial, apesar de ainda atenderem a funções utilitárias distintas dos atuais modelos, de caráter cultural. Ainda de acordo com Azevedo, foi
com Mário de Andrade que o problema do inventário no país foi colocado em sua
verdadeira dimensão quando este foi encarregado pelo ministro Gustavo Capanema, em 1936, de realizar estudos sobre a organização do Serviço do Patrimônio
Artístico Nacional, lançando as bases legais, administrativas e teóricas da preservação do patrimônio brasileiro e propondo “uma atualíssima metodologia de inventariação” com os seguintes requisitos:
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1- Fotografia ou várias fotografias; 2 – Explicação dos caracteres gerais
da obra, tamanho, condições de conservação etc.; 3 – Quando possível,
nome do autor e biografia deste; 4 – Datas; 5 – Justificação do seu valor
arqueológico, etnográfico ou histórico no caso de pertencerem a uma
destas categorias (AZEVEDO, 1987, p.82).
Com a criação do SPHAN, em 1937, e sob a direção de Rodrigo de Andrade, teve
início oficialmente a realização do inventário do patrimônio brasileiro, voltado
primordialmente para os monumentos arquitetônicos, face às dificuldades legais
de se inventariar bens móveis, geralmente de propriedade particular. Entretanto,
passados cinquenta anos da criação do SPHAN (1937), em artigo publicado na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Azevedo (1987, p.22-83) ainda
reivindicava status de maior importância para o inventário e criticava o pouco privilégio desse instrumento no país ao afirmar que estando “subordinado ao tombamento, o inventário não teria, porém, o desenvolvimento que seria desejável”,
pois os recursos eram limitados diante de um acervo crescente e os tombamentos
estavam restritos a casos estritamente necessários, produzindo cifras modestas
quando comparadas a outros países. Enquanto esteve à frente da Divisão de Estudos e Tombamento do DPHAN, o arquiteto Lúcio Costa, também relatava a importância da inventariação em seu “Plano de Trabalho”, escrito em 1949:
(...) na década de 1970, o inventário, enquanto ‘inventário de
conhecimento’, desenvolve-se de forma mais estruturada no Brasil. Isto
deve-se à atuação de Paulo Ormindo de Azevedo, que implementou, a
partir de 1973, o ‘Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia
(IPAC-BA)’. Este descende, diretamente do ‘Inventário de Proteção do
Patrimônio Cultural Europeu’, cujas diretrizes metodológicas foram
publicadas, em 1970, na Itália (COSTA, 1949).
Para Santos (2014, p.39-40), foi somente a partir da década de 1980 que começaram
a surgir, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional trabalhos envolvendo o registro de bens não tombados. Provavelmente antes dessa data e
em função do não reconhecimento oficial do inventário como instrumento de salvaguarda, o registro era exclusivo às obras tombadas ou em vias de tombamento.
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(...) estes trabalhos são marcados pela multiplicidade de métodos
e formas de registros, e da abordagem de diversos tipos de bens,
conforme diagnóstico realizado pela Equipe de Inventários e Pesquisas
do DID/IPHAN (1998, p.16). A partir 1988, com o advento da Nova
Constituição que estabelece inventários como instrumentos de proteção
ao patrimônio, o Instituto procura sistematizar nacionalmente a
produção de inventários. Com este objetivo, ocorre em 1995 o “Encontro
de Inventários de Conhecimento do IPHAN” (SANTOS, 2014, p.39-40).

5 Procedimentos para Identificação, Seleção
e Análise dos Inventários de Arquitetura Moderna
produzidos no Brasil
Concomitantemente ao processo de pesquisa e fundamentação teórica do trabalho foram realizadas as primeiras investigações para identificação e localização
do objeto empírico da pesquisa. Nesse momento, questões de natureza metodológica começaram a surgir:
[1] O que deveria ser considerado um inventário? Apenas aqueles trabalhos que
assim se autodenominavam? O que configuraria um inventário de arquitetura
como tal? Existiriam características específicas que deveriam ser atendidas quanto
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[4] Por onde começar a identificação e localização do objeto? Nos órgãos oficiais
de preservação? Em eventos científicos com temáticas correlatas ao trabalho? Em
portais da internet? Em livros, periódicos, projetos de pesquisa?
Diante dessas questões, tornou-se imprescindível definir o que exatamente se
pretendia enxergar nas fontes de pesquisa e, a partir de então, começar o trajeto
de identificação do objeto empírico. Mostrou-se necessário retomar e sintetizar os
conceitos e definições anteriormente expostos. A partir de então, assumiram-se
como inventários os instrumentos de preservação cujo intuito centrava-se na
identificação e registro por meio de pesquisa e levantamento das características e
particularidades de determinado bem, adotando-se, para sua execução, critérios
técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica, artística, arquitetônica,
sociológica, paisagística e antropológica e cujos resultados são registrados em fichas onde há descrição pormenorizada do bem cultural. Tem como principal objetivo compor um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda,
planejamento e pesquisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial.
Na sequência, partiu-se para as ações em busca do objeto empírico da pesquisa,
listadas resumidamente na Figura 03:

a sua forma e conteúdo?
[2] Como considerar os trabalhos que propunham catalogações ou registros
analíticos de obras de arquitetura de determinada localidade, e/ou de determinado arquiteto, e/ou ainda de determinada tipologia? Seriam ou não inventários
e por quê?
[3] O que dizer dos trabalhos que se configuravam como estudos de caso? E
daqueles que propunham a organização de acervos documentais, gráficos e/ou
fotográficos? Seriam ou não inventários e por quê?
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‘descartados’ da pesquisa. Essa forma de organização foi revelando uma série de
informações relevantes, inclusive a inexpressiva presença de trabalhos que se
autodenominavam inventários nos trabalhos publicados nos eventos científicos
consultados, bem como nas demais fontes.
A Figura 04 é resultado de diversas triagens, classificações e de subsequentes
seleções, observando os critérios estabelecidos, a partir dos conceitos e reflexões
colocados anteriormente. A partir da análise da Figura 04, foram constatadas algumas iniciativas de inventariação pelo território nacional:
[01] grupo de trabalho dedicado aos inventários de arquitetura moderna no Ceará
sob a coordenação de Margarida Andrade, Clovis Jucá, professores da UFC;
[02] grupo de trabalho dedicado à elaboração de inventários temáticos [monográficos] em Pernambuco, coordenados por Guilah Naslavski e Fernando Diniz,
professores da UFPE;
Figura 03- Ações em busca do objeto empírico
Fonte: Elaborada pelas autoras, 2018

Essas múltiplas ações de identificação e localização dos inventários de arquitetura moderna produzidos no Brasil geraram uma grande quantidade de dados
que precisavam ser analisados com cuidado para refinar a busca e escolher os
que se mostravam de interesse para a pesquisa. As primeiras observações sobre
o objeto buscado apontaram para uma organização a partir de grupos temáticos recorrentes: alguns trabalhos se autodenominavam inventários, outros propunham análises de obras de um determinado local ou região, e/ou análises de
obras de determinado arquiteto, e/ou análises de obras de determinada tipologia
arquitetônica. Também havia estudos de caso, iniciativas de organização e divulgação de acervos, além de discussões teóricas sobre documentação, preservação,
conservação e restauração. Esses foram os grupos temáticos identificados que
se aproximavam das definições e ações expostas anteriormente. Consequentemente, os trabalhos que se distanciavam desses grupos foram progressivamente
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[03] grupo de estudos sobre arquitetura moderna na Paraíba, com finalidade
acadêmica, sob coordenação dos professores Nelci Tinem e Márcio Cotrim, na
UFPB;
[04] grupo de trabalho dedicado ao inventário da produção moderna na Bahia
coordenado por Nivaldo Andrade e Carolina Bierrembach, professores da UFBA,
com declarada irradiação para o estado vizinho de Sergipe, sob a coordenação da
professora Juliana Nery, também da UFBA;
[05] o caso específico de inventário de arquitetura moderna de Cataguases, em
Minas Gerais, coordenado por Paulo Alonso;
[06] grupo de trabalho dedicado à elaboração de inventários tipológicos da saúde
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro – coordenados respectivamente por Ana Albano Amora, Beatriz Weber e Renato Gama-Rosa;

3163

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

[07] grupo de trabalho dedicado aos inventários da produção moderna de tipologia industrial no estado de São Paulo, coordenados por Ademir Santos e Denivaldo
Leite;
[08] grupo de trabalho dedicado ao inventário da arquitetura moderna no Rio
Grande do Norte coordenado pela professora Edja Trigueiro da UFRN.
Outras iniciativas ainda estão sendo identificadas – por exemplo no Rio Grande do
Sul e em Goiânia – para compor o universo de análise da pesquisa.

6

Considerações Parciais

Foram selecionados para análise as fichas de inventário de órgãos oficiais, eventos
científicos, livros, projetos de pesquisa e sites que assim se autodenominavam
ou que se configuravam como agrupamentos de registros analíticos. Esses exemplares deveriam necessariamente manifestar preocupação com a preservação,
pois, como afirma o próprio IPHAN, e como ficou constatado através da compilação das definições pesquisadas, esse é objetivo primordial desse tipo de documentação arquitetônica.
As fichas de inventário até o momento analisadas são em sua maioria graficamente bem elaboradas, as informações são curtas e objetivas – o que tem se tornado típico nesse tipo de cadastro –, mas nem sempre claras, por exemplo: o que
implica um estado de conservação ‘bom’, ‘ótimo’ ou ‘regular’? Que informações
deveriam constar em campos – identificados na ficha do IPHAN – como ‘recorte
territorial’, ‘recorte temático’, ou mesmo ‘identificação do universo’?
Percebe-se nas fontes consultadas uma clara preocupação com a inventariação
da arquitetura moderna produzida no Brasil, mas percebe-se também a ausência da discussão sobre o conteúdo e a forma que os inventários devem possuir
para atingir seus objetivos – sejam eles, visibilidade, conhecimento, preservação
ou qualquer outro.
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Nas pesquisas realizadas até o momento, não foram identificados relatórios

tação seja bastante indicado tanto nos estudos teóricos clássicos, como nas cartas

das discussões do Grupo de Trabalho do Docomomo Brasil, criado para tratar a

patrimoniais.

questão dos inventários de arquitetura, urbanismo e paisagismo modernos no
país.

Essas são as primeiras observações acerca do objeto empírico da pesquisa, os
inventários de arquitetura moderna produzidos no Brasil. O objetivo deste artigo

Observou-se que algumas fontes declararam a adoção de metodologias aplicadas

era apresentar os primeiros percursos e procedimentos metodológicos que têm

por órgãos oficiais de documentação como o Docomomo Internacional, outros

conduzido a tese, ainda em desenvolvimento. São considerações parciais mas que

adotaram modelos de fichas aplicadas à análises de obras de arquitetura moder-

enunciam debates e reflexões valiosas acerca da prática e da produção dos in-

na – por exemplo, o artigo que apresenta o ICAU, afirma basear-se na pesquisa de

ventários de arquitetura moderna no país.

Marlene Acayaba para elaboração de suas fichas –, mas a maioria dos trabalhos
não faz menção aos métodos e metodologias adotados.
Muitos dos trabalhos analisados não se autodenominam inventários e não seguem modelos formais – nem utilizam fichas catalográficas –, são mais ‘livres’ e
revelam facilmente o sujeito e o lugar de onde falam seus autores. Entretanto,
esse tipo de trabalho usualmente evidencia o que as obras tem de mais significativo, quando minuciosamente analisam as técnicas e tecnologias empregadas, as
soluções espaciais e volumétricas, a relação entre interior e exterior, a relação com
o clima local e com os condicionantes legais, enfim, elementos essenciais à própria
compreensão da produção moderna.
Não se observou preocupação com o entorno, nem o registro do processo de
construção dos edifícios, dos obstáculos enfrentados durante esse processo, das
adaptações que se fizeram necessárias e repercutiram em diferenças entre o projeto arquitetônico e o objeto construído, como não há menção à possíveis alterações que a obra sofreu ao longo dos anos. Na maioria dos casos, não há justificativas para seleção e documentação das obras escolhidas e, por mais óbvias que
pareçam essas seleções, há uma ausência de critérios.
Observou-se nas fichas analisadas a recorrente presença de fotografias antigas
e atuais, internas e externas, croquis, desenhos originais, redesenhos, maquetes
eletrônicas. Entretanto, esses recursos ainda são pouco explorados – como por
exemplo, nas fichas do SICG/IPHAN –, ainda que seu uso para fins de documen3166
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RESUMO
Buscou-se neste trabalho averiguar a topofilia, que busca mostrar o elo afetivo dos
cidadãos com os bens patrimoniais de Itapina/ES, distrito do município de Colatina
no Estado do Espírito Santo, protegidos por tombamento estadual desde 2013.
Sendo apresentado um breve histórico do surgimento do distrito, identificando uma
possível desvalorização do patrimônio do mesmo por parte da comunidade local, e,
com o intuito de enfrentar a problemática, foi necessário realizar estudos e reflexões
acerca da Educação Patrimonial no âmbito da conservação de Sítios Históricos,
reunindo seus principais conceitos e métodos. Por fim foi realizada uma adaptação
metodológica de Roteiro Metodológico para atividade de Educação Patrimonial com
o intuito de entender seus fundamentos e aplicar o mesmo em uma instituição de
ensino que oferece desde a educação infantil a secundaria, a mesma é localizada no
perímetro de tombamento do Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, a fim de verificar
possíveis problemáticas quanto à inexistência do vínculo afetivo, apresentando o
patrimônio local pela perspectiva das crianças, a partir da análise de representação
cognitiva.
Palavras-chaves: Vínculo Afetivo; Educação Patrimonial; Itapina-ES; Representação.
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1. Introdução
O tema a ser abordado é a Educação Patrimonial, e se particulariza na abordagem
da conservação do Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, por meio da proposta de
um estudo de representação dos valores patrimoniais a partir da perspectiva das
crianças. A metodologia foi aplicada em instituição de ensino local, por entender
que a escola tem um papel importante em incentivar e desenvolver o interesse
pela preservação do patrimônio, sendo assim a escola passa a ser um elo entre
educação e patrimônio.
O interesse no estudo de tal temática vem dos questionamentos de que as paisagens e os bens históricos das cidades algumas vezes não são valorizados pela
população, não havendo um elo afetivo com os mesmos e ignorando a existência
e potencialidade que esse lugar representa para a cidade.
Esse estudo pretende ressaltar a importância de projetos educacionais desenvolvidos em salas de aula. Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial (HORTA,
GRUNBERG e MONTEIRO, 1999), a Educação Patrimonial procura conduzir adultos
e crianças a um método dinâmico de conhecimento, apropriação e valorização de
sua herança cultural, causando um sentimento de surpresa e curiosidade, assim
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Pretende-se observar por meio de atividades lúdicas[1] se há existência da topofilia[2] por parte das crianças. Para isso foi necessário entender o conceito do mesmo
que está fortemente ligado com lugar e espaço. Neste sentido Tuan (1983), diz
que o espaço se torna lugar a medida em que é experimentado, valorizado, e,
possui significado para pessoa. Ele ainda afirma que “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”, (TUAN, 1983, p. 83). A partir desse conceito é
observado que o vínculo afetivo é particular de cada indivíduo, uma vez que para
adquirir um sentimento de pertencimento com o lugar o mesmo costuma possuir
experiências diretas com seu espaço/lugar.
Através das pesquisas foi escolhido para tal estudo o distrito de Itapina, Espírito
Santo, em particular a área protegida por tombamento estadual através da Resolução do Conselho Estadual de Cultura (CEC) nº 003/2013.O distrito (Ilustração
01), é situado no interior do município de Colatina-ES, a 30 Km da sede, o núcleo
urbano de Itapina desenvolveu-se as margens do rio Doce na passagem do século
XIX para o século XX, no início a região era comandada pelos índios botocudos logo
após foi colonizado por imigrantes Europeus, a região foi consagrada como um
dos locais que alcançou maior destaque na produção de café, na primeira metade
do século passado e ficou conhecida pela sua grande relevância para o desenvolvimento econômico da região na época do seu surgimento (SECULT,2010).

direcionando-os a explorar e desfrutar dos seus bens e consequentemente levar
para gerações futuras esse conhecimento adquirido.
Neste estudo será analisado a perspectiva das crianças pelo bem, que ao entendimento de Pecoriello (2006, p. 5) as mesmas são vistas como sujeito ativo, com sua
personalidade, seus desejos e sua habilidade para atuar como ator social, afim de
agir e interferir no processo de socialização.

Atividades Lúdicas é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir
divertimento e jogos quanto a sua execução (FERREIRA, 2004).
[1]

Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como
conceito, vivido e concreto como experiência pessoal (TUAN,1930, p. 5).
[2]
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Atualmente o distrito está carente no que diz respeito a economia, e a preservação de seu Patrimônio e história, que a partir das visitas ao local mostra um
possível esquecimento por parte da população local. Essa problemática pode ser
solucionada quando os indivíduos conhecerem e se apropriarem do seu Patrimônio, fortalecendo sua identidade e cidadania, e para enfrentar essa problemática
a escola pode ser um forte aliado pois entende-se que o papel da mesma é formar
cidadãos capazes de compreender, respeitar e preservar a memória patrimonial.
Desenvolvendo com os alunos uma ideia de pertencimento do lugar, resultando e
motivando o indivíduo a perceber, analisar e valorizar o lugar a sua volta.
Sendo assim, a importância desse estudo é identificar os vínculos afetivos com o
objeto por meio da percepção das crianças no espaço, incentivando a valorização
Ilustração 01– Localização do distrito de Itapina – ES.
Fonte – Prefeitura Colatina (2009), IBGE (2017) – Editado pela autora (2017).

Um dos marcos da região foi a construção da estrada de ferro no ano de 1907,
que fez com o que o desenvolvimento urbano crescesse de forma significativa,
assim ampliando sua oferta de comercio e serviço que atendia os agricultores das
regiões próximas ao distrito, tornando o mesmo uma das maiores economias do
município. Foram vários os fatores que contribuíram para a estagnação do desenvolvimento do distrito, mas o principal deles foi a erradicação e a baixa produção
e comercialização do café.
O distrito conta com um grande acervo de bens históricos caracterizados predominantemente pela arquitetura eclética e pelos seus bens paisagísticos, do qual chamou atenção da SECULT/ES no ano de 2010, que iniciou um estudo do Sitio Histórico Urbano de Itapina, tendo como objetivo analisar o seu estado de conservação,
resultando no ano de 2013 a solicitação do tombamento do Sitio Histórico Urbano
de Itapina considerando sua importância histórica, patrimonial e paisagística para
a memória do Estado do Espírito Santo (SECULT, 2010).
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dos bens históricos, culturais e paisagístico através da Educação Patrimonial, por
meio do posicionamento da criança como cidadã, capacitando-a para um melhor
usufruto dos bens e a produção de conhecimento que será transmitido a próximas gerações.

2. Educação Patrimonial: Conceitos Básicos
Considerando a importância de compreender como a Educação Patrimonial se
propagou, é importante apresentar os conceitos básicos dessa temática que se
torna tão presente nos tempos atuais. Os conceitos levantados são referentes a
iniciativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e a
projetos de pesquisadores e/ou laboratórios vinculados as universidades.
É importante salientar que a Educação Patrimonial está fortemente ligada com o
Patrimônio Cultural que segundo Grunberg (2001), é aquele que podemos compreender e identificar a cultura de um povo em determinado lugar e momento
histórico, podendo ser tangível (aquele que pode ser tocado) ou intangível (aquele
que acontece em determinado momento e não se materializam).
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O Patrimônio Cultural é uma fonte primária de observação aberta a análises, estu-

mesma quanto a formação de uma consciência patrimonial em seus alunos, afim

dos e pesquisas. Quando utilizados como recursos educacionais, aplicando a uma

de despertar nos mesmos a valorização e o reconhecimento de um lugar.

metodologia específica de trabalho, chama-se de Educação Patrimonial (GRUNBERG, 2001). Assim quando incentivada e introduzida para crianças pode-se ter
um resultado positivo, pois acredita-se que, criar laços com a história e perceber

2.1 Educação Patrimonial no Espirito Santo

o patrimônio da sua região desde cedo contribui para o fortalecimento da identi-

Como o trabalho realizado se particulariza no Sitio Histórico de Itapina que se en-

dade e do vínculo afetivo com o mesmo.

contra no estado do Espirito Santo, se fez necessário uma breve pesquisa de como
a temática de Educação Patrimonial vem sendo trabalhada no estado.

Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2014), afirma
Assim, foi visto que em âmbito estadual esta temática vem sendo abordada re-

que:
Todas as vezes que as pessoas se reúnem para construir e dividir
conhecimentos, investigar para conhecer melhor, entender e
transformar a realidade que as cerca estão realizando uma ação
educativa. Quando tudo isso é feito levando em conta algo relativo
ao Patrimônio Cultural, então trata-se de Educação Patrimonial,
que 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.
Neste sentido Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 6), dizem que 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”. Logo
o Patrimônio Cultural passa a ser visto como um fator importante na educação.
Entende-se que as ações da Educação Patrimonial possam provocar reações,
questionamentos e reflexões sobre a valorização, preservação e manutenção dos
acervos culturais e de sua história, fortalecendo o sentimento de pertencimento
e vínculo afetivo entre lugar e comunidade. Sabendo-se que a escola possui um
papel importante para o presente trabalho notou-se a influência do potencial da
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centemente, aproximadamente começou a ser discutida no ano de 2010, com o
projeto: “Relendo imagens, atribuindo significados: as cidades que devem ser esquecidas”. A proposta do trabalho foi fazer uma “viagem” pelo patrimônio artístico
de Vitoria/ES, representado por fotografias, afim de resgatar a memória e conhecimento da sua história, visando contribuir para projetos pedagógicos que resgatem a identidade e propor ações educativas voltadas para a cultura local (FOERSTE; CONTI; FERREIRA, 2010).
Foi visto que nos anos seguintes foram realizados em vários lugares do estado,
em parceria com o IPHAN e SECULT, seminários, palestras, oficinas, sobre esta
temática em prol de envolver e esclarecer para a comunidade e gestores públicos
quanto a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial dos municípios.
(IPHAN, 2014).
Atualmente estão sendo realizados projetos na área de Educação Patrimonial,
oferecendo uma série de oficinas e palestras para estudantes, educadores e comunidade em geral, tendo como objetivo incentivar atividades na área de Educação Patrimonial, afim de salvaguardar os diversos bens existentes no Estado.
As regiões que estão sendo executadas tais atividades, na atualidade, são, Santa
Tereza (Educação Patrimonial, Diálogo entre escola, Documentos e Cidade), São
Pedro do Itabapoana (Oficinas Participativas) e em Itapina (A Escola Maria Ortiz
como Lugar de Memória). (IPHAN, 2017)
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Como foi visto as iniciativas de educação patrimonial no Estado do Espirito Santo

um vínculo com o lugar. A escolha do lugar deve ser realizada pelos responsáveis

são recentes, porém como observado o primeiro passo foi dado, com oficinas e

pela aplicação do Roteiro Metodológico.

projetos realizados em vários municípios envolvendo a comunidade e assim propagando a importância da educação patrimonial uma vez inserida na região, afim

Etapa 02 – Definição da tipologia do local que será realizado a atividade de Edu-

de salvaguardar o patrimônio capixaba.

cação Patrimonial. No momento da elaboração ter como base a quantidade de in-

3. Proposição do Roteiro Metodológico para Atividade
de Educação Patrimonial com Crianças
Sabendo da importância da educação patrimonial com a participação das crianças
no processo de representação de valores patrimoniais, será relatado como se deu
a aplicação do Roteiro Metodológico e a técnica utilizada no estudo, com devidas adequações dos estudos realizados, tendo como atores as crianças de escola
pública de Itapina/ES.
O Roteiro Metodológico foi planejado para uma execução em etapas sendo que
a metodologia de projeto foi baseada em Andrade (2015) e a estrutura de projeto em Castiglioni (2014), ambos realizaram uma dissertação de mestrado sobre
a temática de Educação Patrimonial em Santa Leopoldina, com suas principais
problemáticas, e iniciativas, onde ao final foi realizado um Roteiro Metodológico.
A metodologia de Andrade se baseou em atividades lúdicas usando como artifício principal para os questionamentos, os desenhos. No caso de Castiglioni sua
pesquisa usou principalmente programas computadorizados para a atividade patrimonial, baseado em experiências praticadas na Inglaterra. A escolha do Roteiro
Metodológico se deu pela clareza com que foi executado destrinchando todas as
etapas, sendo adaptado a este estudo. As etapas serão apresentadas e detalhadas
a seguir.
Etapa 01 – Definição do lugar que será realizada a Atividade de Educação Patrimonial. Levando em conta que sítios históricos, bairros tradicionais e distrito rurais
são conhecidos por ter maior aproximação entre os moradores e ambientes construídos e natural, prevalecendo suas antigas tradições e estabelecendo ou não
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divíduos que serão envolvidos nas atividades. Sabe-se que escolas da rede pública
e privada, organizações não governamentais, associações de moradores, ou outras organizações providas de espaço físico são lugares propícios para a execução
das atividades de Educação Patrimonial.
Etapa 03 – Realização de contato com o local designado na Etapa 02, onde será
realizada a atividade, tendo o intuito de verificar a disponibilidade para o desenvolvimento do Roteiro Metodológico, como por exemplo, verificar horários disponíveis, interesse em participar da atividade, bem como dialogar sobre o assunto
captando sugestões e ideias.
Etapa 04 – Definição e realização das atividades de Educação Patrimonial voltadas
para o reconhecimento de elementos de importância e valor afetivo, individual e/
ou coletivo (para a comunidade). Podem ser realizadas várias formas de representação, será executada aquela que o aplicador da metodologia achar mais coerente
com a realidade do local.
Etapa 05 – Análise dos dados colhidos a partir das atividades designadas na Etapa
04. Posteriormente será feito o diagnóstico, baseado no livro Espaço e Lugar: A
Perspectiva Experiência (TUAN, 1983), e pelo artigo As Crianças Representam o
Mundo (POLI, 2006), ambos apresentam formas de se analisar desenhos elaborados por crianças e em relação ao vínculo afetivo.

3.1 Aplicação do Roteio Metodológico
Foi escolhido para a aplicação do Roteiro Metodológico o Sitio Histórico Urbano de
Itapina/ES, protegido por tombamento estadual desde o ano de 2013. A escolha
se deu pela região ser marcada pelo seu grande acervo cultural, arquitetônico,
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patrimonial e paisagístico, como mostrado anteriormente. A pesquisa tem a finali-

Após a escolha da escola entrou-se em contato com a mesma. A abordagem feita

dade de analisar e averiguar por meio da atividade patrimonial, os questionamen-

na unidade educacional se deu por etapas, como:

tos quanto ao vínculo afetivo da comunidade local com o patrimônio cultural da
região.

Apresentação do projeto para o pedagogo e diretora da escola, tendo como finalidade uma primeira conversa para se apresentar e explicar a proposta de Ed-

Com relação a definição da tipologia do local, foi observado pelas pesquisas real-

ucação Patrimonial (CASTIGLIONI, 2014). Neste primeiro contato foi constatado

izadas quanto a Educação Patrimonial, que muitas delas recomendavam adotar

pela autora uma forte receptividade para a realização das atividades. Posterior-

uma unidade de ensino como local para o trabalho do Roteiro Metodológico. Sa-

mente foi mostrada a quantidade de alunos em cada sala de aula e ao final foi

bendo-se disso e que o Sitio Histórico Urbano de Itapina/ES possui várias zonas

feita a escolha da turma participante da atividade e o professor a ser contatado.

rurais afastadas do distrito, foi necessário entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para averiguar a quantidade de escolas que haviam

Para tais atividades foi necessário definir a série que seria executado o trabalho.

naquela região e assim, por meio de alguns critérios, escolher uma instituição de

Segundo as pesquisas realizadas foi averiguado que para projetos educacionais

ensino. Os parâmetros levados em consideração foram:

é recomendado trabalhar com crianças de 09 a 14 anos pois nas mesmas já há a
intenção de reproduzir o mundo a sua volta com melhor facilidade e habilidades

Acessibilidade e Infraestrutura: Uma escola que é situada em região de difícil aces-

(POLI,2006. P 14). Diante disso definiu-se com o pedagogo, trabalhar com a turma

so devido à precariedade do sistema viário e transporte público, prejudica o anda-

do 6º ano, que possuem em média idades de 11 e 12 anos.

mento trabalho (CASTIGLIONI, 2014).
Posteriormente foi apresentado aos professores da unidade escolar o projeto que
Relação direta com o Sitio Histórico: Uma escola que é localizada dentro do

seria realizado com os alunos e verificada a disponibilidade dos mesmos em ceder

perímetro de tombamento agrega maior quantidade de discentes moradores na

duas aulas na semana para a aplicação da atividade. Como nenhum professor se

proximidade do sitio histórico, o que pode estar associado com maior elo afetivo

opôs a disponibilizar as aulas, foi dialogado com o pedagogo os melhores dias e

destes estudantes com o bem (CASTIGLIONI, 2014).

aulas a ser realizado o estudo. Afim de não atrapalhar a carga horária da disciplina
e o conteúdo ministrado pelos professores aos alunos, ficou decidido utilizar as

De acordo com os critérios apresentados optou-se por uma instituição escolar: Es-

aulas de Educação Física.

cola Municipal de Ensino Fundamental de Maria Ortiz, localizada no perímetro de
tombamento do Sítio Histórico de Itapina/ES, a escola oferece ensino desde de a

A definição da atividade de Educação Patrimonial se deu primeiramente pela

educação infantil ao nono ano do ensino fundamental. É importante salientar que

escolha da abordagem que seria realizada com as crianças, como: por meio de

na escola escolhida grande parte das crianças moram em outros núcleos rurais

entrevistas, oficinas, desenhos, questionários etc. Foi visto que de todas essas o

próximos a Itapina e que essa condição irá contribuir para uma melhor analise em

desenho seria a melhor forma de obter informação com as crianças uma vez que

relação aos indivíduos de lugares diferentes, afim de observar se eles possuem

questionários, entrevista e relatórios seriam abordagens “frias” (POLI,2006 apud

um vínculo afetivo ou ruptura com os valores patrimoniais da região.

ANDRADE, 2015).
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Justifica-se a escolha do desenho infantil por ser uma forma de comunicação na

fazer arte, livre de conceitos teóricos [...]”. Logo, entende-se que estes desenhos

qual a criança evidencia seu mundo interior mesmo ainda não organizado, no qual

são influenciados pela vivência do indivíduo em seu mundo exterior, e como diz

se direciona para relação ambiental, sonhos, experiência, dificuldades etc. Visto

Varella (1977, p.61 apud COLA, 2014, p.26), cada um tem sua forma de “ver” a

que, desde cedo a mesma percebe o mundo a sua volta e a partir dos desenhos

própria verdade.

ela procura se apropriar desses espaços (POLI,2006 apud ANDRADE 2015). Por
esses motivos se torna fundamental a utilização dos desenhos, por ser uma abor-

Sabendo desses conceitos procurou-se ao máximo não intervir nas atividades,

dagem que pretende evidenciar os elementos patrimoniais pelos indivíduos que

deixando assim a criança trabalhar de forma livre e espontânea.

vivenciam lugar.

Os alunos da turma do 6º ano da qual foi realizado a atividade patrimonial, tinha

Posteriormente foi definido o instrumento relativo ao desenho que será aplicado

em média de 11 a 12 anos de idade, nesse encontro foram produzidos os desen-

em sala de aula. Dentre os instrumentos estudadas, foi escolhido o mapa men-

hos do percurso casa-escola, afim de identificar os elementos paisagísticos e ar-

tal percurso casa–escola que pretende contribuir na identificação de elementos

quitetônicos significativos para as crianças e a sua relação quanto a vínculo afetivo

patrimoniais, paisagísticos e arquitetônicos conhecidos pelas crianças e também

com o local.

pela descrição da memória do caminho da casa-escola é mais correta e rica em
informações se reproduzida por meio de um desenho livre e não por um registro
verbal ou simplesmente reconhecendo uma foto aérea ou um mapa (ANDRADE,

A diante (Ilustração 02), será apresentado os resultados completos das representações produzidas pelos alunos do 6º ano, que variam de idade e município/dis-

2015).

trito, uma vez que a escola atende crianças de várias regiões rurais próximas a

A escolha dos instrumentos apresentados se deu pelas pesquisas realizadas que

Esperança, Córrego Estrela, São Julião, Santa Joana, Córrego Lage, Piaba, Porto

apontam os mapas mentais como “[...] registros de uma representação do conhe-

Belo e Catita.

Itapina/ES, como o Córrego Misterioso, Itaguaçu, Córrego Tiradentes, Córrego Boa

cimento humano ao longo do tempo, que expressa suas interpretações sobre o
meio que vivem” (RICHTER, 2010). Kozel e Lima (2009) afirmam que o mapa mental
é considerado uma forma de linguagem com muitos significados e valores socioculturais retratando a realidade ou vivência social do indivíduo. Pode ser observado que esse instrumento irá somar na execução do trabalho no que se refere a
representação, pois o mesmo tem como finalidade registrar por meio de desenhos as percepções das crianças pelo lugar que elas vivem.
Para a realização da atividade é de suma importância explanar sobre a abordagem utilizada na turma. A técnica utilizada é caracterizada pelo desenho de livre
expressão que segundo Cola (2014, p. 21) “[...] parte do princípio de que o aluno
deve trabalhar de forma espontânea, tendo como comportamento primordial o
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Em uma primeira análise foi observado que as crianças dessa faixa etária desenharam com precisão o percurso casa-escola e representaram elementos importantes quanto ao reconhecimento do patrimônio arquitetônico, urbano e paisagístico do distrito, como o rio Doce; vegetação arbórea e arbustiva assim como
as montanhas que compõe a paisagem; as construções religiosas tal como a Igreja
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o Cemitério; construções como casas do
estilo eclético e a ponte inacabada; espaço de uso público como quadra, campo e
praça; e elementos de transporte como o ônibus escolar, linha de trem e a balsa,
ainda que não utilizada nos tempos atuais.
Quanto a representação gráfica dos desenhos, foi observado que os mesmos são
produzidos de forma bidimensional, ou seja, os objetos estão alinhados na folha em largura e comprimento, como pode ser observado nas fachadas das edificações ou vistas das vegetações e paisagens. Em alguns desenhos são identificadas tentativas de realizar o mesmo com ângulo retos, utilizando artifícios como a
régua, afim de ter uma melhor organização dos elementos.

3.2 Resultado do Roteiro Metodológico
Com o propósito de averiguar a existência do elo afetivo das crianças do distrito
de Itapina/ES, participantes da atividade do percurso casa - escola e obter um resultado mais solido do mesmo, se fez necessário a realização de gráficos quanto
a representação de elementos patrimoniais no que se refere a topofilia, divididos
em dois elementos primordiais, sendo eles: localização e elementos repetidos nos
desenhos, resultando nas respostas dos questionamentos quanto ao vínculo afetivo, discutido no decorrer do trabalho.
Para a análise de tais elementos foi necessário se basear em dois autores dos
quais contribuíram na área da compreensão de desenhos infantis e ligados ao
Ilustração 02– Percurso casa-escola.
Fonte: Acervo da Autora (2017).
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vínculo afetivo (Yi-Fu Tuan e Daniela Poli).
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Nos estudos de Yi-Fu Tuan (1983), o mesmo buscou apresenta reflexões sobre
experiência dos espaços vividos. Conceitua a diferença entre espaço e o lugar, que
estão relacionados ao vínculo afetivo e familiaridade com o mesmo e como esse
espaço se transforma a partir do momento que se tem experiências com ele. O
trabalho do autor busca analisar o mundo das crianças e a sua construção quanto
a capacidade de ver o espaço em sua volta e a caracterização do laço emocional
da mesma com o lugar.
O artigo de Daniela Poli (2006) contribui para a observação da importância dos desenhos das crianças como base para leis e mudanças nos espaços urbanos, uma
vez que possuem uma visão inovadora do mundo, inserindo as mesmas como
cidadãs e disseminadoras da cultura. A autora menciona que nos desenhos são
encontrados aspectos simbólicos para entender as mensagens contidas nos mesmos (colocação da folha e das figuras; a cor; o tamanho dos objetos representados
e detalhes de modulação). Por fim afirma que a percepção e repetição de elementos do lugar está entrelaçada a vivência e apropriação de cada indivíduo com o

Gráfico 01 – Diferença Quanto ao Lugar na Percepção dos Elementos Patrimoniais.

espaço que o rodeia.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Para tais verificações dos resultados obtidos, foi necessária a divisão dos ele-

Os dados encontrados no gráfico são referentes ao somatório dos 19 desenhos re-

mentos patrimoniais, que foram classificados quanto ao: Patrimônio Paisagístico

alizados pelas crianças do 6º ano, sendo divididos quanto a sua localidade. Como

(montanhas e vegetação); Patrimônio Construído (residências, ponte e estação

pode ser visto o número de crianças de outras regiões é superior ao dos alunos de

ferroviária); Espaços Públicos (quadras, campo de futebol e praças); outros (trem,

Itapina totalizando, respectivamente, 13 e 06 desenhos.

balsa e linha de trem) e o rio Doce. Logo abaixo são apresentados os resultados
de forma detalhada.

Como pode ser observado, existe um menor vínculo por parte dos alunos de out-

Primeiramente foi avaliado quanto ao lugar de residência (Gráfico 01) dos in-

struído e espaços públicos), uma vez comparado aos alunos que moram na região

divíduos, pois notou-se uma quantidade significativa de crianças que reside em

estudada. Essa problemática no que afirma Tuan (1983), justifica-se pois “[...] o

zonas rurais próximas ao distrito estudado, como pode ser observado no gráfico

sentimento de lugar resulta de experiências e esse sentimento de pertencimento

abaixo. A finalidade do mesmo é verificar uma possível ruptura e/ou diferença

de uma pessoa por uma localidade, dificilmente se adquire só pelo fato de passar

quanto a representação e percepção dos valores patrimoniais dos indivíduos dos

pelo lugar, mas sim com o cotidiano vivido” (1983, p. 163). Quanto ao patrimônio

núcleos rurais e de Itapina.

paisagístico, nota-se na representação uma percepção significativa, uma vez que

ras regiões quanto aos patrimônios local do núcleo de Itapina (patrimônio con-

são elementos que se tornam mais presentes no dia a dia de todos os indivíduos
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na ida a escola, seja esta por meio de automóveis ou pelo caminhar dos alunos
que moram ao lado da escola.
Em suma notou-se uma ruptura quanto ao vínculo afetivo com a história da região,
uma vez que elementos de extrema importância como o rio e o trem, que foram
essenciais na década de XX para o desenvolvimento econômico e a disposição
linear urbana do distrito, não foram representados, estes elementos não tiveram
muito destaque, o que possivelmente pode resultar de um desinteresse ou desconhecimento de sua história.
Para finalizar foi avaliado quanto aos elementos patrimoniais repetidos nos documentos de representação. Segundo Poli (2006, p.6), os mesmos baseiam-se no
fato de que os objetos que são representados constantemente, que nos cercam e
os vemos frequentemente, fazem parte do nosso horizonte existencial (seja eles
rios, casas, cidades). Deste modo a finalidade do gráfico (Gráfico 02), será mostrar
a estimativa geral de todos os 19 desenhos realizados e assim ter uma resposta
mais sólida quanto ao vínculo afetivo.

Gráfico 02– Elementos Patrimoniais Repetidos nos Mapas do Percurso Casa-Escola.
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Os dados em porcentagens encontrados no gráfico, são referentes ao somatório
dos 19 desenhos realizados pelas crianças do 6º ano, sendo separados quanto
aos cinco elementos mais significativos que compõe a região como visto acima, as
quantidades de elementos repetidos foram totalizadas em 13 desenhos ligados
ao patrimônio paisagístico, 08 do patrimônio construído, 10 dos espaços públicos,
03 do rio Doce e 1 de outros.
Nota-se que os elementos mais reproduzidos são do patrimônio paisagístico da
região, que como mencionado está fortemente ligado ao fato dos estudantes terem mais contato com esse patrimônio, percebe-se ainda um distanciamento ger-
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seu surgimento.

4. Considerações Finais

Com base nos dados, verificou-se distanciamento quanto a história e aos bens da

A necessidade de averiguar a existência de elo afetivo da população local com o

região, uma vez que os elementos não foram lembrados nas representações e
nem repetidos ao longo dos desenhos, o que possivelmente pode indicar que os
indivíduos não se apropriam do patrimônio local, ocasionando um sentimento de
não pertencimento com o lugar assim dificultando a disseminação da história da
região para futuras gerações.
Em suma a elaboração e análise desses gráficos foi uma forma de tentar analisar
um vínculo afetivo das crianças com o lugar, mas como foi estudado não é a única
possibilidade, pode ser trabalhado com as plataformas digitais que é um método
recente e pouco usado no país, por meio de maquetes feitas a mão sendo confeccionadas pelas crianças ou visitas ao redor da poligonal de tombamento afim dos
indivíduos perceberem o patrimônio a sua volta, entre outros.
De forma geral os indivíduos têm uma percepção do seu patrimônio, mas não
em sua totalidade como pode ser observado nos desenhos produzidos, uma vez
que os resultados obtidos estão em sua maioria ligados a vivência com a região.
Assim para aflorar um sentimento de pertencimento com o lugar é notório a importância da realização de trabalhos patrimoniais produzidos em escolas como:
aulas direcionadas a história da região, evidenciando sua importância patrimonial;
estudo de objetos antigos oferecendo para os indivíduos uma ficha com perguntas quanto o mesmo; explorar por meio de visitas o meio ambiente histórico do
lugar. Essas e outras atividades podem ser encontradas no Guia Básico de Educação Patrimonial, (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999), ou entre outros guias
fornecidos pelo governo, que visão a implantação de atividades patrimoniais em
âmbito escolar com a finalidade de conhecimento, apropriação e valorização do
seu patrimônio e sua história

Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, por meio da atividade patrimonial a partir
da análise de representação cognitiva realizada por crianças da região, foi a ideia
norteadora do trabalho apresentado.
Para tanto realizou-se uma breve pesquisa sobre a história do distrito de Itapina/
ES, seu patrimônio e as principais problemáticas que contribuíram para a formação
e a decadência do mesmo. Por meio de visitas ao local e pesquisas relacionadas
ao processo de tombamento do distrito, foi observado um certo distanciamento
por parte da comunidade com o patrimônio local, que se encontra em um estado
de abandono.
A aproximação conceitual acerca da temática trouxe a importância das atividades
de Educação Patrimonial em âmbito escolar para o conhecimento e compreensão
do patrimônio local, com o objetivo de aflorar nos indivíduos um sentimento de
proteção e valorização do seu patrimônio.
A proposta de aplicação do Roteiro Metodológico foi uma compreensão de trabalhos acadêmicos na área de Educação Patrimonial com foco nas representações
lúdicas realizadas com crianças. No decorrer das atividades propostas houveram
contratempos, como a falta de interesse por parte de alguns alunos na execução
das atividades, mas que não atrapalharam na realização das mesmas.
Uma das finalidades do trabalho foi apresentar a importância do vínculo afetivo
dos indivíduos com a região, sendo este um fator que contribui para preservação
e salvaguarda do patrimônio local. Como visto no trabalho não existe uma desconexão total entre indivíduo e local, mas que de fato existe distanciamento entre eles, o que reflete na degradação do Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, seu
Patrimônio Ambiental Urbano e Paisagem Cultural. O estudo buscou contribuir
com as reflexões acerca da preservação do patrimônio mostrando os benefícios

3192

3193

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

da inserção da Educação Patrimonial em ambiente escolar, visando observar a
perspectiva da criança sobre o seu patrimônio e a contribuição da mesma na perpetuação de sua história.

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

5. Referências
ANDALÉCIO, Aleixina Lopes; SOUZA, Renato Rocha. Ciência Cognitiva E Ciência Da
Informação: Paralelos. 2008. Artigo. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/1678-5311-1-PB.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2017.
ANDRADE, Bruno Amaral de. Representando o Patrimônio Territorial com Tecnologia da Geoinformação: Experimento em Santa Leopoldina / Espirito Santo. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2015.
BARBOSA, Letícia Maria. Topofilia, Memória E Identidade Na Vila Do Iapi Em Porto
Alegre. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2008.
BEEK, Alexandre Adão Basei. Algumas Considerações sobre Educação Patrimonial
e a Realidade Deste Processo nas Cidades de Gramado e Canela. Artigo. Programa
de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Identidades. Universidade Luterana
do Brasil. Canela, 2008.
BRITO, Adriana Santos; PINHEIRO, Áurea da Paz. Educação Patrimonial em Ambiente Escolar. Artigo. Universidade Federal do Piauí, 2017.
CASTIGLIONI, Lorena de Andrade. Educação Patrimonial e Desenvolvimento Local:
Relação Sociedade-Patrimônio em Santa Leopoldina. Dissertação de Mestrado.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal
do Espírito Santo. Vitória, 2014.
COLATINA. PREFEITURA. Colatina - Zona Rural - Divisão Regional: Mapa da Zona
Rural de Colatina. 2009. Disponível em: <http://www.colatina.es.gov.br/acidade/?pagina=mapas&mapa=rural1>. Acesso em: 10 out. 2017

3194

3195

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

COLA, César Pereira. Ensaio Sobre o Desenho Infantil. 3. ed. Vitoria: Edufes, 2014.

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Educacao_Patrimonial.

92 p.

pdf>. Acesso em: 08 abr. 2017

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portu-

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Ofi-

guesa. 6. ed. Curitiba: Positivo, 2004. 895 p.

cina resgata memória de São Pedro do Itabapoana (ES). 2017. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/es/noticias/detalhes/4106/oficina-resgata-memo-

FLORÊNCIO, Sônia Regina Rampim. Educação Patrimonial: um processo de

ria-de-sao-pedro-do-itabapoana-es>. Acesso em: 19 jun. 2017.

medição. 2012. Disponível em: <http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/
lessons/39/Educação Patrimonial - um processo de mediação.pdf>. Acesso em: 18

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Paisagem Cul-

out. 2017.

tural. Brasília: Iphan; Depam, (2009). Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/Livreto_paisagem_cultural.pdf>. Consultado em: 10

FOERSTE, Gerda Margit Schütz; CONTI, Raquel Félix; FERREIRA, Sonia Maria de

abr. 2017.

O. Relendo imagens, atribuindo significados: as cidades que devem ser esquecidas. 2010. Disponível em: <http://web2.ufes.br/arteeducadores/projeto/default.

KOZEL, Salete; LIMA, Angélica Macedo Lozano. Lugar e Mapa Mental: Uma Análise

html>. Acesso em: 20 jun. 2017.

Possível. Artigo. Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geociências. 2009.

FONSECA, Alice Registro. Educação patrimonial: O Objeto Cultural como Fonte Primaria para o Conhecimento Critico. Artigo. Universidade Federal de Uberlândia.

PECORIELLO, Anna Lisa. Spazi Di Gioco E Autocostruzione. Artigo. Itália. 2006

GRUNBERG, Evelina. Educação Patrimonial- Utilização dos Bens Culturais como

POLI, Daniela. I Bambini Rappresentano Il Mondo. Artigo. Itália. 2006

Recursos Educacionais. Artigo. Departamento de Arquitetura do Museu Imperial.
Petrópolis, 2001.

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESPIRITO SANTO. Conselho Estadual de
Cultura. Arquitetura. Resolução de Tombamento de Itapina. Vitória: SECULT, 2013.

HORTA, Maria de Lourdes Perreiras; GRUNBERG Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Históri-

TUAN, Yi-fu. Espaço e Lugar: A Perspectiva da Experiência. São Paulo: Difel, 1983.

co e Artístico Nacional: Museu Imperial, 1999. 68 p.

260 p.

IBGE. Mapas do Espírito Santo: Mapa do Espírito Santo com nomes de todos os

VIEIRA, Leticia. COLATINA – O distrito de ITAPINA. 2013. Disponível em: <http://

municípios. Disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-esta-

www.folhavitoria.com.br/entretenimento/blogs/elogoali/2011/08/colatina-o-dis-

do-espirito-santo.php>. Acesso em: 10 out. 2017.

trito-de-itapina/>. Acesso em: 16 out. 2017.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e processos. Brasília, 2014. IPHAN. Disponível em:

3196

3197

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

O REFERENCIAMENTO
COMO ESTRATÉGIA DE
PRESERVAÇÃO NO MUSEU
DO CAFÉ
MAPEAMENTO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
DO CAFÉ

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

RESUMO
O ato de preservar pode adotar diversas formas, o referenciamento é uma
estratégia utilizada por diversos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, pois
mesmo não possuindo as características legais e preservacionistas que envolve
o ato de tombamento é um recurso para a salvaguarda de bens tangíveis e
intangíveis. O Museu do Café tem como premissa colecionar, conservar, expor,
investigar e pesquisar objetos e evidências arquitetônicas, artísticas e documentais
que testemunhem, para diferentes públicos, a história e o desenvolvimento
socioeconômico e cultural do Brasil na sua relação com o agronegócio café, em
âmbito nacional e internacional. A equipe do museu decide utilizar como estratégia
de salvaguarda desenvolver projetos de pesquisa que alimentem um mapa das
referências patrimoniais ligadas a história e expansão do café no Estado de São
Paulo. Assume o ato de inventariar os bens e torna este o objeto de pesquisas
desenvolvidas, salvaguardando assim esse patrimônio cultural sem depender única
e exclusivamente do instrumento legal do processo de tombamento, ou de posse
material, ampliando o conceito de acervo através do georeferenciamento e do
conceito de paisagem cultural. Pretende-se que através da realização continuada
de mapeamentos dos bens ligados a temática café, intrinsecamente conectada ao
desenvolvimento e crescimento do Estado de São Paulo, rememorar e preservar pelo
ato de referenciamento utilizando diversidades de recursos como suporte.

REZEK CALIXTO, MARCELA
Museu do Café. Coordenação Técnica

Palavras-chave: Preservação; Referenciamento; Paisagem Cultura.

Rua XV de Novembro, 95 – Centro – Santos/SP – CEP11010-151
marcela@museudocafe.org.br
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à produção. Sendo que grande parte dos doadores participavam diretamente da
Associação dos Amigos do Museu do Café.
Após esse período o acervo do Museu do Café apenas recebeu mais algumas

O surgimento do café como cultura agrícola sustentadora da economia nacional
no fim do século XIX, propiciou uma transformação no Brasil, e mais especificamente em cidades do Estado de São Paulo, delimitando traçados urbanos pelas
linhas das vias férreas, trazendo novos conceitos e influências culturais com o
fluxo migratório, e propiciando o progresso pela viabilidade econômica, sendo
uma grande força motriz.
A importância dessa cultura no cenário econômico foi representativa a ponto de
fundarem uma Bolsa Oficial de Café, para negociação exclusiva desse produto,
habitado em um edifício de arquitetura eclética reflexo desse progresso e pungência econômica. O palácio da Bolsa Oficial de Café foi tombado pelo IPHAN em
1998, tendo registro no livro Histórico e de Belas Artes, pela sua importância como
elemento arquitetônico, artístico, e como remanescente de um período de expressivas mudanças sociais, sendo o primeiro edifício tombado de arquitetura eclética.
Até 1986 a Bolsa funcionou neste edifício, que passou por uma restauração entre 1996 e 1997, para que em 1998 fosse fundado o Museu do Café. Partindo de
uma inciativa conjunta das principais entidades representativas dos produtores,
torrefadores, comerciantes e exportadores de café do Brasil, que constituíram a
Associação dos Amigos do Museu do Café. Esse museu tinha como premissa apresentar o café como patrimônio cultural.
A constituição do acervo teve início pelo desenvolvimento de uma grande campanha realizada entre 2004 e 2005, idealizada para captação de itens voltados a
compor a primeira exposição de longa duração nomeada “A Trajetória do Café
no Brasil”. Obteve resultado positivo, tendo grande adesão de antigos corretores,
classificadores, firmas de exportação e também de pessoas e instituições ligadas

doações esporádicas até 2008, quando este é estadualizado e passa a seguir as
normas de aquisição de acervo da Secretaria de Cultural do Estado de São Paulo.
Surge nesse período a discussão sobre o papel desta instituição dentro do conjunto de museus pertencentes ao Estado de São Paulo, e define-se sua missão
estatutária que é colecionar, conservar, expor, investigar e pesquisar objetos e
evidências arquitetônicas, artísticas e documentais que testemunhem, para diferentes públicos, a história e o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Brasil
na sua relação com o agronegócio café, em âmbito nacional e internacional.
Partindo dessa concepção inicial, em 2010, idealizou-se[1] o recorte patrimonial
que pautaria a atuação do Museu do Café em suas frentes de preservação e comunicação. Este trabalho foi balizado por entrevistas com agentes envolvidos diretamente na temática, material bibliográfico referencial, e de estudo do acervo
do museu. Foram concebidos três eixos condutores, que ainda hoje pretendem
preservar o café como patrimônio cultural, enquanto produto de consumo; como
objeto social, numa perspectiva histórica, política, econômica e dos usos e costumes; e como fomentador e financiador da cultura brasileira.
Fica evidente nesse momento que o acervo do Museu do Café isoladamente não
conseguriria traduzir as perspectivas propostas, pois em grande parte era formado por objetos que refeltiam apenas as atividades do setor de comercialização e
classificação do café, fruto de doações realizadas na campanha de 2004. Também
ficou claro que o papel desse museu não deveria ser apenas de captador e colecionador de bens materiais mas que deveria sim, adotar um papel mais amplo de
polo fomentador, gerador de pesquisas e de referenciamento de bens culturais
– material e imaterial - ligado ao café, afim de ampliar a concepção de acervo e de
salvaguarda em relação a esse patrimônio.
[1]
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A estratégia adotada para preservar e difundir o café como patrimônio cultural

mapeamentos, como metodologia aplicada, tendo como base o Inventário Nacio-

partiu do princípio, que o foco não seria somente o patrimônio material constituí-

nal de Referências Culturais (IPHAN, 2000).

do, mas também a atribuição de valor por diversas perspectivas sobre esse patrimônio. Apropiando-se do conceito de referência cultural, noção apresentada na

Essa escolha não é aleatória, vem guiada pelo noção de Paisagem Cultural dada

década de 70, por Aloísio Magalhães para criar, junto a outros agentes, os funda-

pela Unesco:

mentos para a existência do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). Para
Maria Cecília Londres Fonseca (IPEA, 2001), em seu artigo Refêrencias Culturais:
Base para novas políticas de patrimônio, a noção de refrência cultural tira o bem
como foco principal por seu valor material, e parte para atribuição de sentido e
valor dado pelos sujeitos envolvidos, ampliando a concepção simbólica da materialidade de um bem. Segundo ela, não se resume aos objetos, ou práticas, nem dados coletados, e sim, à produção de informação, pesquisa, discussão e construção,
sem um modelo definido, partindo da adoção de uma visão e determinando recortes de abordagem. Processo ativo e contínuo, sendo uma ação preventiva de
salvaguarda em parceria com a comunidade.
Seguindo a definição desse conceito apresentado, a equipe do Museu do Café
cria uma instância articuladora para o desenvolvimentos dos trabalhos do Núcleo de Preservação, o Centro de Preservação, Pesquisa e Referência – CPPR, que

Paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza
e do homem [...] 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 deveriam 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. Convenção do
Patrimônio Mundial, 1999).
E pelo IPHAN, prevista na Portaria nº 127/2009:
I - DA DEFINIÇÃO

englobam as ações de preservação e conservação dos acervos museológicos, arquivístico, e bibliográfico, e de pesquisa sobre esses mesmos acervos e assuntos
tranversais inseridos no recorte patrimonial do museu. É um espaço aberto para
conversa entre os diversos setores técnicos que propicia o trabalho em rede, com
visão multidisciplinar, resultando na concepção e definição das ações de mapemaneto e referenciamento conjuntas e integradas.
Dentro dessa instância a primeira discussão colocada foi como deveria ser realizado esse referenciamento, que como já foi colocado não apresenta uma fórmula
fechada. Portanto no caso do Museu do Café, traçou-se primeiramente o objetivo
a ser alcançado, que seria construir um mapa de referências culturais do café,
utilizando a georeferência como ferramenta, e o sistema de inventário, fruto de

Art. 1º. Paisagem Cultural Brasileira é 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. Parágrafo único - A Paisagem Cultural Brasileira é
declarada por chancela instituída pelo IPHAN, mediante procedimento
específico. (IPHAN, 2009)
Considerou-se abordar o referencimaneto partindo das relações entre campo,
transporte, cidade e porto, nas atividades desenvolvidas na cadeia do café, analisando a interação e influência do homem sobre o território a partir desses âmbitos, levantando as atribuições de valor e compreendendo a formação dessa paisagem cultural ligada ao café, na tentavia de integrá-los e conceber uma leitura
clara e homogênea dessas referências.
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O Estado de São Paulo, foi escolhido como primeira área a ser mapeada, pois foi o

Do século XVI ao XVIII, o porto de Santos, era considerado um modesto entreposto

centro dessa cultura agrícola no período dito de “ouro” do ciclo do café no Brasil,

comercial, não possuindo muita relevância econômica. Nesse período a movimen-

possuindo ainda diversos remanecentes materiais e fontes imateriais. O setores

tação de cargas era realizada através de diversos pequenos atracadouros, que se

de pesquisa e preservação decidem focar seus primeiros esforços em mapear

situavam desde onde está área de fronte ao Outeiro de Santa Catarina, até a atual

referências ligadas ao interiror (produção, benefeciamento, armazenagem) e ao

Rua São Bento. A cidade crescia linearmente próxima ao porto.

entorno do museu, ligado ao comércio e as atividades portuárias (comercialização,
armazenagem, exportação).

No século XVIII, a movimentação do Porto de Santos quase zerou, tendo como
causa dois fatores, o escoamento do ciclo de mineração pelo Porto do Rio de Ja-

Por ser necessário abranger diversas óticas, o que se apresenta enquanto ma-

neiro e o pouco comércio que fazia com o que o Porto não tivesse nada o que

peamento, a ser observado - processo e resultado - são experiências em que se

exportar, sem carga de retorno. Com o estabelecimento da cultura canavieira no

definiu por adotar múltiplas frentes de trabalho, afim de atender as especifici-

interior do Estado de São Paulo, incentivada pelos governadores da capitania, e a

dades de cada ângulo escolhido. Atendendo as perspectivas históricas e sociais,

construção da “Calçada de Lorena”, para escoamento da produção pelo Porto de

apresentando os eixos propostos no recorte patrimonial, e utilizando diversos re-

Santos, este se tornou o “porto do açúcar”.

cursos para apresentar essas referências culturais.

MAPEAMENTO
NO ENTORNO - CIDADE E PORTO
Como experiênica inicial, o setor de pesquisa[2] opta por levantar as relações entre
o café e a cidade de Santos (2011 a 2014), especificamente no entorno ao Museu,
zona portuária e Praça Comercial de Santos - comunidade comercial e financeira
da cidade de Santos onde eram negociados gêneros produzidos no interior do
Estado desde o século XVI[3]. Para uma melhor interpretação desse trabalho, se
observa a pertinência de uma breve descrição histórica, acerca do contexto compreendido.

No século XIX, ocorreram muitas mudanças na malha urbana de Santos, crescimento para sul, abertura de ruas, modificação da estrutura fundiária, tudo por
consequência do crescimento econômico da cidade devido ao comércio e exportação de café, sendo necessária a modernização da vila, que agora havia se tornado cidade (transporte, abastecimento de água, iluminação pública). O controle das
epidemias, causou a modificação do código de posturas. A produção de café se
avolumou na mesma proporção que declinava a de cana-de-açucar, nas primeiras
décadas ainda era modesto, mas tomou fôlego da metade do século em diante,
devido a produção no oeste paulista. A necessidade de um escoamento mais eficiente para porto mais próximo – Santos, se torna imprescindível, e é quando a estrada de ferro surge para otimizar o tempo e trazer mais eficiência no transporte
desse produto.
Com a chegada da estrada de ferro a Santos, essa se depara com um porto desorganizado e limitado logisticamente, formado por trapiches, ponte de madeira,

[2]

Formado pelos pesquisadores Bruno Bortoloto do Carmo e Pietro Amorin

CARMO, Bruno Bortoloto. “Praça Comercial de Santos: Paisagem Cultural”, artigo
apresentado do 2º Colóquio Ibero – Americano sobre Paisagem Cultural, Patrimônio e
Projeto. Belo Horizonte. 2012.
[3]
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Devido a essa demanda, no final do séc. XIX e princípio do XX, começou o processo

Por isso, o mapeamento dessa área se faz importante, surgindo abordagens afim

de modernização da estrutura portuária com a construção da muralha do cais

de resgatar a memória ligada ao café através da análise e composição dessas

linear, para atracação direta, dos armazéns, das casas de máquinas - casas de

fontes, dando origem a projetos de pesquisa que atendem a perspectiva social e

pedra - onde ficavam a caldeiras dos guindastes que funcionavam a vapor d’água

histórica, do café sob a ótica material e imaterial.

e sistema próprio de geração de energia.
O projeto de história oral “Memória do comércio do café em Santos” (2011 –
A partir desse contexto ocorre o aumento das atividades comerciais, muito ligadas

2013), partiu da visão dos agentes que trabalhavam na praça comercial de San-

ao trabalho do Porto, e principalmente a comercailização e exportação de café,

tos: corretores, ensacadores, exportadores, estivadores, classificadores, donos

estando essas empresas situadas na região entre a Rua XV de Novembro, Rua do

de armazéns, catadeiras, e costureiras. Propiciando um maior entendimento do

Comercio e Rua São Bento, sendo essa a área central da praça comercial de San-

funcionamento de diversas instituições, de como eram desenvolvidas funções e

tos. A centralidade da cidade de Santos nessas negociações se deve a dificuldade

profissões ligada ao café na cidade de Santos, sobre o desenvolvimento da estru-

de comunicação entre interior e exterior, os contatos eram realizados através das

tura urbana e a relação porto e cidade. As entrevistas focaram no desenvolvimen-

conexões de conhecidos, onde a informação sobre lotes e qualidade de café era

to das atividades entre 1940 e 2010.

trocada na rua. Outro fator foi a alocação de várias instituições públicas e privadas
nesse eixo, o que facilitava a comercialização. Com a expansão do trabalho por-

Já o projeto “Mapemento de referências patrimoniais de empresas da Praça Ca-

tuário e comercial, acontece o aumento da necessidade de mão de obra, vem o

feeira de Santos (2012), coordenado pelo museu e realizado por uma equipe de

crescimento da população – mutios fazendeiros possuiam residência na cidade - e

pesquisadores externos, investigou documentação e objetos referentes a comer-

consequentemente da construção civil, que ganha estilos mais modernos e traços

cialização do café. Tendo como alvo empresas e associações ligadas a esse comér-

europeus.

cio, desde o período imperial, até os dias de hoje. O trabalho é composto pelo
histórico das empresas, fichas catalográficas de objetos e documentos, e infor-

Hoje a configuração desse período pode ser vista na paisagem formada pelo con-

mação sobre os edifícios onde os acervos estão situados – todos pertencentes a

junto de edificações remanescentes no cais - armazéns, casas de pedra e de força,

área de proteção cultural. Foi diagnosticado o estado de conservação, organização

linha férrea - no desenho da malha urbana e viária; e nas edificações - Bolsa Ofi-

e a possível disponibilização das informações no futuro, nesse processo foram

cial de Café, Casarões do Valongo, Estação da São Paulo Railway, Casa da Fron-

mapeadas as seguintes empresas: Hard Rand S/A Importadora e Exportadora, Ex-

taria Azulejada, vários casarios e edificações comerciais. Pertencentes a Área de

portadora Imperial Café, Aramazéns Gerais Santa Maria , Nauman Gepp Comer-

Proteção Cultural, considerada pela Prefeitura de Santos, dentro do Plano Diretor,

cial Exportadora, Rei do Café Torrefação e Moagem

como área de preservação urbana de remanescentes históricos. Além do valor
intrínseco de cada um destes bens culturais, esse conjunto expressa, com clareza,

E para compor o levantamento foi realizado o projeto “Praça Cafeeira de Santos

as relações urbanas que caracterizavam a cidade no final do século XIX e início do

sob a ótica da Expansão Urbana da cidade de Santos”, capitaneado pela equipe do

século XX.

museu e realizado pelo arquiteto e arquivista de urbanismo Nelson Santos Dias.
Através da análise de plantas cartográficas cadastrais, bibliografia e iconografia,
partindo da leitura de contexto foi realizada a montagem da evolução da cidade

3206

3207

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

de Santos representada por um conjunto de plantas que quase como um registro

café (preparo do solo, viveiro, sementes, plantio, colheita, lavagem, secagem, ben-

fotográfico “congelam” o desenho da cidade em determinadas pausas de período

eficiamento, moagem e ensacamento). Optando-se por fazer o levantamento em

para mostrar a modificação do desenho urbano entre os anos 1878 e 1948, perío-

instituições consolidadas como referência na preservação e produção de conteú-

do forte da econômia do café.

do relacionado ao tema.Os locais mapeados foram: Fazenda Cravinhos, Fazenda
São Francisco, Fazenda Resgate, Fazenda Ibicaba, Fazenda Santa Gertrudes, Fa-

Reunindo estes três projetos, que se relacionam pois apresentam os saberes e

zenda Brejão, Fazenda Salto Grande, Fazenda Pinhal, Fazenda Ermida, Fazenda

fazeres através de patrimônios materiais e imateriais, compôs-se o mapemaento

Santa Cecília, Instituto Biológico, Instituto Agrônomico de Campinas, Escola Su-

incial de referências culturais do café na cidade de Santos, em que se utilizou di-

perior de Agricultura Luiz de Queiroz, Museu do Café de Campinas, Museu da

versas fontes para uma compreensão mais organizada dessa relação, tornando

Imigração, Museu do Café, Museu do Café Francisco Schmidt, Museu do Café da

palpável a interpetração das informações, moldada para a concepção de pais-

Fazenda Lageado.

agem cultural.
Levantadas as principais referências materiais, partiu-se para a tentativa de maNo entanto, para compor de fato a paisagem cutural do café no Estado de São

pear as referências imateriais, pelo prisma dos agentes envolvidos, suas funções

Paulo foi também necessária a realização do mapeamento dos bens culturais rela-

e saberes, para realacionar as duas perspectivas. Essa parte do trabalho se apre-

cionados ao tema café, situados em regiões no interior do Estado, demonstrando

sentou mais complexa pelos seguintes fatores, o deslocamento das zonas produ-

toda a cadeia envolvida, e a interação e influência do homem no espaço.

toras, que não necessariamente permanecem nas fazendas históricas ou institu-

NO INTERIOR DO ESTADO – FAZENDAS, INSTITUTOS,
MUSEUS

ições mapeadas, sendo grande parte do volume deslocado para Minas Gerais, o
que torna necessário uma análise mais aprofundada do mapeamento material,
em cruzamento com informações das zonas de produção existentes para criar a
correlação e; a distância do Museu em relação a essas zonas do interior, fazendo

Em paralelo ao desenvolvimento do inventário da área onde o museu estava in-

com que a equipe de pesquisa tenha que realizar diversos deslocamento, às vezes

serido também foi realizado o mapamento de referências no interiror do Estado,

infrutíferos, para levantar possíveis depoentes.[4]

sendo inciado pelo projeto nomeado “Memória do Café” (2012), com realização
do Museu do Café, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico e coordenado pela
museóloga Cecília Machado, o arquivista Gabriel Moore, e a técnica em museus

Em comparação ao projeto de história oral “Memória do comércio do café em Santos”, o “Memórias da produção de café do interior do Estado de São Paulo”, apresentou um baixo volume de depoimentos coletados, mas não menos signifcativos

Tayna Rios.

para o entedimento da dinâmica do trabalho e das relações para a produção. Com

Este mapeamento, foi idealizado partindo de conversas com a equipe de pesquisa

compreendeu a dinâmica da cultura do café nessas regiões, mas entende que

do Museu do Café, levantamento bibliográfico e arquivístico focado na temática,

esse trabalho deverá ser continuado e aprofundado para melhor compor esse

a realização desses dois projetos de mapeamento a equipe do Museu do Café

onde definiu-se o recorte temporal no período etre 1830 a 1930, devido ao grande
volume de testemunhos materiais existentes relacionados ao ciclo produtivo do
[4]
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mapa de referências culturais, tendo em perspectiva a retomada dos trabalhos

to ao seu tratamento (arquivístico ou museológico), devido a sua contribuição no

pricncipalmente focados nos bens intangíveis.

processo atribuição de valor e contextualização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente os produtos dos projetos de mapeamento citados podem ser consultados no Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do museu e servem como

Avaliando os resultados dos processo de mapeamento realizados observa-se que

base de referenciamento subsidiando pesquisa do público interno e externo da

contribuiu para o trabalho do setor de documentação , na concepção do pré-pro-

instituição.

[5]

jeto de organização de um vocabulário controlado do acervo museológico do Museu do Café (2017). Que estabelece diretrizes para o controle terminológico das
coleções e é uma ferramenta de referenciamento para a investigação e consulta. Inicialmente atende apenas o acervo museológico, mas com perspectiva para

A equipe do Museu do Café visualiza como próxima etapa o desenvolvimento de
um banco de dados, consolidando um inventário integrado, onde as referências
materias e imateriais investigadas estarão catalogadas. Que deverá ser continu-

abarcar o acervo bibliográfico e arquivístico.

amente atualizado pela equipe técnica do museu, partindo de novos projetos de

Serviu como suporte para as pesquisas voltadas as ações de extroversão, tais

foi apresentada, visando a captação de recursos, ao Fundo de Desenovolvimento

como, no desenvolvimento do conteúdo da exposição de longa duração “Café,

do Interesse Difuso – FID, aprovado na primeira etapa, aguardando o resultado da

patrimônio cultural do Brasil: ciência, história e arte”. Onde os frutos dos proje-

segunda etapa. Prevê a georeferênica como elemento de apresentação, afim de

tos de mapeamento estão presentes durante o discurso curatorial, na forma de

expor o conceito de paisagem cultural do café, e também será uma ferramenta

depoimentos que agregam valor aos acervos físicos, onde os personagens são

de busca tendo como base incial a área que abrange o Estado de São Paulo – com

apresentados pelos seus objetos de trabalhos e suas vozes. Ou como na narra-

possibilidade de expansão. O vocabulário controlado produzido dará o suporte

tiva temporal sobre o café indicando na contemporânedade os remanescentes

para o resgate de informações e para relacionar os diversos temas e tipologias.

levantados no projeto “Memória do Café”. Tais indicações permitem um melhor

Também será concebido para atender a consulta pública, pois a disponibilização

entendimento da tranversalidade dos temas presentes nos eixos condutores das

e democratização da informação gerada pode tornar empática a relação entre a

ações de pesquisa e comunicação do museu e suas relações, também propiciando

sociedade e o patrimônio a ser presevado, atribuindo-lhe valor e auxiliando em

a criação de exposições temporárias.

seu processo de salvaguarda

Do mesmo modo abrange perspectivas futuras e vem influir na pesquisa para a

A expansão dos mapemaentos e a integração do inventário são um dos objetivos

conceituação da política de acervo do museu, documento referencial que traça o

diretos da equipe do Museu do Café, que visa construir a percepção de paisagem

que o museu preservar, investigar, e colecionar, e como deve fazê-lo. Está em fase

cultural do café aliadando, o referenciamento e difusão da informação afim de

de formulação, tendo os projetos de história oral, destaque nas discussões quan-

preservar a memória ligada a esse patrimônio cultural.

Reconhecimento de uma Paisagem Cultural do Café”, artigo apresentado no VI Seminário
Internacional de Política Culturais, da Fundação Casa Rui Barbosa. Rio de Janeiro. 2015
[5]
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Coordenado pelo documentalista Fernando Rocha Aguiar.

pesquisa e da revisão e expansão dos mapeamentos. A concepção desse projeto

A construção do mapa de referências culturais do café, começa com a sobreposição e integração dos projetos acima descritos, formando um inventário que
apresenta por diversas fontes e suportes elementos para composição da pais3211
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agem cultural do café dentro do Estado de São Paulo. O ato de inventariar legitima a referência, atribuindo valor preservacionista sem a necessidade direta da
manutenção física, devido a sua excência dinâmica e renovável. Aliado ao conceito
de território tornou-se um fio condutor auxiliando na contextualização e no embasamento para formação de coleções, e em ações de pesquisa. Esta metodologia
permite que o museu salvaguarde através do referenciamento, e compõe junto
com os acervos físicos sua coleção, comunicando o que o acervo físico por si só
não alcança. Propiciando um diálogo orgânico e ativo entre os vestígios culturais,
contextualizando-os e preservando-os.
Sabe-se que só parte da memória está inventariada, mas como foi apresentado o
processo para referenciar é cotínuo e ativo, foco constante de projetos de pesquisa do museu, que prevêm a expansão do inventário efetuado, abrangendo toda a
movimentação e influência da cultura do café no estado. Na perspectiva do Museu
do Café o inventário vem servindo para a preservar a memória relacionada ao
tema café no estado, mas também para subisidiar outras ações do corpo técnico.
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RESUMO
O presente artigo discute o processo de descaracterização de centros históricos em
cidades do interior paulista e suas consequências para a cidade como um todo,
utilizando como exemplo a cidade de Cândido Mota, localizada na região sudeste do
Estado de São Paulo à 428 Km da capital.
O trabalho é composto pela discussão dos textos já existentes sobre o tema, sendo
eles “Breve olhar sobre as cidades paulistas” de Nilson Ghirardello, “Centros Históricos
das Pequenas Cidades do Entorno de Presidente Prudente – SP e a identidade
urbana” de Helio Hirao, “A EFS como Linha de Penetração para a Ocupação da Alta
Sorocabana” de Arlete Maria Francisco; os trabalhos finais de pós-graduação de
Rafael Giacomo Pupim, intitulado “Cidade e Território do Oeste Paulista: mobilidade e
modernidade nos processo de construção e re-configuração do urbano” e de Rodrigo
Modesto Nascimento, intitulado “Poder Público e Patrimônio Cultural. Estudo sobre a
política estadual de preservação no oeste paulista (1969-1999)”.
E ainda teve o auxilio de bibliografias que discutem sobre memória e história, que são
“Memória e Identidade Social” e “Memória, Esquecimento, Silêncio” de Michael Pollak.
O artigo também apresenta a Cidade de Cândido Mota, expondo a história de seu
surgimento, suas principais características, e o relato da atual situação da sua área
histórica, baseado em trabalhos existentes, levantamento técnico e imagens antigas.
A descaracterização de centros históricos pode ser compreendida a partir da
globalização, porém há outros fatores que contribuem para que essa realidade atinja
não só as cidades de grande porte como é mais comum acontecer, mas também as
cidades de pequeno porte, como por exemplo, o descaso por parte da gestão das
cidades para com essas áreas mais antigas, a falta de uma proteção efetiva dos
centros históricos, entre outros.

Palavras-chave: centro histórico; patrimônio; Cândido Mota-SP.

3216

3217

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

Introdução
A pesquisa se trata da discussão sobre a atual situação em que se encontram os
centros históricos das cidades do interior paulista. Tem se tornado cada vez mais
comum o abandono e descaracterização dessas áreas, e a pesquisa procura discutir o que tem ocasionado essa mudança, o quanto a preservação desses espaços
são pertinentes tanto para a memória do passado, as transformações do presente
e para as gerações futuras, há ainda a discussão da seguinte questão: para quem
ele deve ser preservado? O artigo também apresenta a cidade de Cândido Mota,
localizada à 428 Km da capital, na região sudeste do Estado de São Paulo, que tem
passado por esse processo de descaracterização.
Para tais discussões foi utilizada a dissertação de mestrado “Cidade e Território do
Oeste paulista: mobilidade e modernidade nos processo de construção e re-configuração do urbano” de autoria de Rafael Giácomo Pupim, que conta todo o processo do surgimento e as mudanças que a região oeste do estado de São Paulo
passou ao longo dos anos, essa visão completa das mudanças que ocorreram é
fundamental para o entendimento desse fenômeno que está acontecendo nessa
região.
Outros dois textos utilizados que falam também sobre a formação dessa região
do estado, mas com enfoque no início desse processo são “Breve olhar sobre as
cidades paulista” de Nilson Ghirardello, “Centros Históricos das Pequenas Cidades
do Entorno de Presidente Prudente – SP e a identidade urbana” de Helio Hirao,
“A EFS como Linha de Penetração para a Ocupação da Alta Sorocabana” de Arlete
Maria Francisco.
A dissertação de mestrado de Rodrigo Modesto Nascimento, intitulado “Poder Público e Patrimônio Cultural. Estudo sobre a política estadual de preservação no
oeste paulista (1969-1999)” auxiliou no entendimento de como essas cidades de
pequeno porte tem sido tratadas quanto à preservação dessas áreas.
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As discussões envolvendo a memória desses locais foram feitas com base nos textos de Michael Pollak “Memória e Identidade Social” e “Memória, Esquecimento,
Silêncio”.
O artigo está dividido em três partes, as duas primeiras são baseadas nas leituras
e discute a descaracterização dos centros históricos no interior paulista, levando
em consideração o processo de formação e transformação ao longo do tempo do
território, também aborda a questão da memória do lugar, e a relação do local
com os moradores. A terceira parte fala sobre a cidade de Cândido Mota, conta
um pouco sobre a formação inicial, como é sua estrutura urbana, as modificações
tanto da estrutura quanto da relação da população com a rua Coronel Valêncio
Carneiro, que é a que mais tem sofrido com a descaracterização.

Histórico do processo de formação e das mudanças do
interior paulista
O processo de urbanização no interior paulista possui dois principais momentos
de extrema importância para se compreender, ou melhor, para tentarmos compreender o motivo pelo qual os centros históricos das cidades do interior estarem
em estado de abandono. O primeiro momento compreende o início do povoamento da região oeste do estado de São Paulo. Já o segundo momento diz respeito ao processo de reorganização desse território que a partir de influencias
das metrópoles e dos interesses econômicos do país, teve a necessidade de se
reordenar para se manter em desenvolvimento.
Segundo Ghirardello (2015, p.16) as cidades formadas no centro-oeste até o extremo oeste do estado de São Paulo, faz parte de um amplo e complexo fenômeno
urbano que ocorre a partir do século XIX até o início do século XX. Adentraremos
agora um pouco mais afundo nesse processo.
A produção de café foi uma das grandes responsáveis pela formação das cidades
do interior paulista. A partir de meados do século XIX grande parte da capital já
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possuía forte produção de café, e junto com as estradas de ferro teve a possibili-

cobs (2011, p.199-205) em seu livro, fala que as quadras curtas possibilitam uma

dade de avançar com a produção para áreas mais distantes da capital, passando a

variedade maior de caminhos, portanto a quantidade de ruas com circulação de

ser o principal produto exportador do país. Este cenário proporcionou uma série

pessoas também é maior, o que consequentemente torna o local mais atrativo

de medidas de modernização, integração e conquista do território.

para as pessoas.

A economia cafeeira foi uma das principais responsáveis pela mudança do polo

Em meado do século XX a economia cafeeira passou por uma crise ocasionada

dinâmico do país, até então os principais centros de importância econômica e eixo

pela superprodução do café, o que desacelerou o processo de urbanização de

demográfico do Brasil se localizavam no nordeste e no leste, e nesse momento

terras do oeste paulista, porém esse fenômeno não estagnou por completo o pro-

passa a se deslocar para o centro-sul.

cesso, e é no fim dessa crise que as terras mais distantes da capital começam a
ser urbanizadas. É nesse momento também em que se começa a lucrar não só

Ainda no século XIX temos uma busca pela modernização capitalista baseada prin-

com o café, mas também com a urbanização, através da venda de terras por meio

cipalmente na mobilidade tanto de produtos quanto de pessoas marcada pela

de loteamentos. Essas terras tinham uma dimensão bem menor do que as terras

criação de planos de implantação de estradas de ferro. No entanto a economia

rurais que eram comercializadas até o momento, o que traz uma nova configu-

cafeeira no estado de São Paulo foi a responsável pela implantação de um sistema

ração para o oeste paulista, em que para ser proprietário de uma terra não era

de transporte sem um plano preestabelecido. Os interesses comerciais ditavam

necessário ser um grande fazendeiro. As estradas de ferro muitas vezes contavam

o estabelecimento do sistema ferroviário e a exploração do território era estrita-

com capital próprio atuando junto com a economia cafeeira na exploração do

mente funcional. Ghirardello (2015, p.16) afirma que “com o início da ocupação do

território paulista

centro-oeste paulista assiste-se ao avanço de uma mentalidade capitalista, mais
contemporânea”.

Pupim (2008, p.47) afirma que nesse momento há nessa região uma diversificação
agrícola, ainda que o café fosse o principal produto; mistura demográfica, resul-

Procurou-se a criação de um território moderno e para isso foram enfatizados

tado da imigração; e diversificação da propriedade fundiária. Essa parte mais af-

dois fatos geográficos as vias de ligação (mobilidade) e a rede de cidades (urban-

astada da capital funcionava mais como centros de abastecimento e escoamento

ização). Vale ressaltar, porém, que estes dois aspectos eram voltados para o inter-

da produção agrícola.

esse econômico, e as cidades assim como as linhas férreas foram estruturadas a
partir da ideia de mobilidade, segundo Pupim (2008, p.28-29) o “plano era reduzido

Por volta de 1920 já havia estradas rodoviárias, que não eram utilizadas com fre-

a um simples instrumento de regulação prioritária” havia limites provisórios, que

quência por conta de sua má qualidade, por isso as estradas de ferro eram muito

poderiam se expandir de acordo com o crescimento urbano, o traçado previa a

mais utilizadas tanto para transporte de carga como de pessoas. Em 1950 as es-

facilidade de circulação, de comunicação com os fluxos comerciais e de expansão,

tradas rodoviárias começaram a se destacar no processo de urbanização, uma vez

tinha como referência a divisão de terras rurais.

que vários povoados começaram a se formar ao seu redor também.

Essa organização espacial não sofreu grandes modificações ao longo do tempo,

A doação de terras para a formação das cidades era feita por um senhor de terras,

porém novos loteamentos começaram a utilizar quadras mais alongadas e com

para a construção de um patrimônio religioso ou apenas para loteamento, sendo

um número maior de lotes, o que dificulta o deslocamento e a localização, Ja-

que a segunda situação passou a acontecer com mais frequência depois da Proc-
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lamação da República em 1889, uma vez que as decisões que antes eram tomadas

agrícolas e também administração pública. Vale lembrar que algumas cidades

pela igreja agora são tomadas pelo Estado.

haviam sido fundadas ao mesmo tempo em que esse processo de reconstrução e

Praticamente todas as cidades tiveram seu início como povoado, capela,
capela curada ou patrimônio, muito anteriormente ao estabelecimento
da circunscrição administrativa, quando já tinham força política e vida
citadina mais densa. (GHIRARDELLO, 2015, P.18)

reorganização do espaço urbano estava começando.
O inicio do processo de formação do interior paulista aconteceu com objetivos
econômicos e nos apresenta duas áreas de abrangência sendo que uma delas
mais próxima à capital, urbanizada em um primeiro momento e a outra mais distante. Esse processo ocorreu de forma acelerada, porém o desenho urbano era
bem estabelecido e bem simples, é bem nítido quando olhamos em mapas dessas

O desenho urbano dessas cidades tinha como base a grelha, e tinha como referência espacial um dos limites retilíneos da propriedade rural. O início dos núcleos
urbanos é composto pela estação ferroviária, praça, prefeitura, escola, Igreja,
habitação e comércio disposto em uma malha xadrez, sendo que eram produzidos a partir das condições econômicas, de mão-de-obra, e construtivas locais e
disponíveis. Segundo o autor esses núcleos urbanos constituem um registro material do momento inicial da evolução urbana das gerações pioneiras e por isso são
de interesse para salvaguarda, isto é, as cidades do interior paulista, devido à sua
formação inicial possuem identidade própria e faz parte de um momento de novo
jeito de se constituir uma cidade (HIRAO, 2015, P 63-64).
Como já foi dito, esse desenho em grelha, não tem sido mais utilizado nos loteamentos atuais, que por conta da rentabilidade dessas terras, tem diminuído a dimensão do lote e aumentado a dimensão da quadra, o que dificulta o deslocamento de pedestres e aumenta a necessidade da utilização de veículos.
A partir de 1920 as cidades do interior paulista deixam de ser apenas o fruto do
processo de exploração do território e passam a ser local de acumulação, uma vez
que nesse mesmo período São Paulo começa a focar na industrialização.
Nesse momento as atividades econômicas nas cidades do interior eram em sua
maioria comerciais, de produtos agrícolas, possuía também uma pequena indústria alimentar, e outra voltada à construção civil, serviços de apoio às atividades

3222

cidades a área inicial de formação, pois o traçado em grelha sobressai aos nossos
olhos. Essa é uma das características que vem se perdendo ao longo do tempo
nessas cidades.
A partir de agora se inicia o relato de um segundo momento no desenvolvimento
do interior paulista, em que há uma preocupação geral no país em se modernizar,
isso junto ao fato de algumas cidades terem tido um crescimento muito acelerado
e desordenado, resultando em uma discussão sobre planejamento urbano, dando
início a um processo de reorganização do espaço urbano.
Os momentos econômicos da capital ditavam o futuro dessas pequenas cidades,
por isso no momento em que se pretendia promover a modernização do país, e
sua economia se voltou para a industrialização e não mais para a exploração do
território, houve a necessidade de se repensar esse espaço urbano, em muitos
casos, recém-formado para se inserir nesse cenário de modernização.
As cidades paulistas começam a ter maior número de habitantes e o campo passa
a ficar vazio, há também a consolidação do consumo industrializado, porém as
metrópoles e grandes centros do interior apresentavam maior e melhor estrutura
urbana, assim como maior número de pessoas. A classe média se expandiu, assim
como os meios de comunicação.
Por volta de 1960 o aumento das indústrias em todo o território paulista proporcionou o domínio do estado nesse setor, e apesar de ter havido um pouco mais
3223
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tarde a necessidade de diminuição desse processo no país, o estado ainda era o

paço urbano, teve um crescimento rápido e desordenado, por isso, mais uma vez,

que mais se desenvolveu nesse sentido.

quando se iniciaram os planos de reordenamento espacial em todo o país, as primeiras cidades dentro do estado de São Paulo que começaram a ter uma atenção

Nesse mesmo período houve um avanço na implantação das rodovias, o que

especial quanto ao seu planejamento foram as mais desenvolvidas, e mais próxi-

proporciona maior desenvolvimento para o interior, junto com a modernização

mas da capital.

agrícola, que por sua vez reduziu as terras rurais à meio de produção, expulsando
os moradores. Essa migração do campo para a cidade, porém acontece em áreas
com maior oferta de trabalho, ou seja, em cidades mais desenvolvidas.
A busca do país como um todo por acompanhar a modernização da economia que
acontecia nos países da Europa, fez com que o planejamento urbano se tornasse
uma das prioridades, o que resultou na criação de planos e metas, voltados para
a infraestrutura urbana e para a economia. Essa discussão sobre planejamento

Essas cidades são produtos da riqueza proporcionada pelo ciclo
econômico favorável da cafeicultura e consequente avanço dos trilhos
das estradas de ferro no Estado de São Paulo. Enquanto a cultura do
café procurou novas terras férteis, abandonando-as depois de utilizadas
à exaustão, nos núcleos urbanos iniciais foram produzidas paisagens
características dessa época, criando fortes identidades locais. (HIRAO,
2015, P.63)

urbano, no Brasil teve início por volta dos anos 1930, essa discussão passou por

Podemos observar, que essa tendência de separação entre áreas próximas à cap-

vários momentos distintos, e se modificou ao longo dos anos.

ital e as áreas mais distantes, desde o início da urbanização do território paulista,

O planejamento urbano sempre teve o objetivo de ordenar, trazer racionalidade,
funcionalidade e eficiência para as cidades. Havia a necessidade de integração,
tanto física quanto econômica do território, e os planos tinham esse objetivo, de
reorganizar as cidades de forma que elas pudessem atender às necessidades da
época. As cidades de médio porte passaram a ser integrantes no processo de
planejamento a partir da institucionalização do planejamento.
O plano diretor que inicialmente tinha o objetivo de ordenar as cidades que tinham tido uma crescimento muito rápido e desordenado passou a ser obrigatório
para cidades com mais de 20 mil habitantes, porém a utilização desses planos, em
algumas cidades é muito superficial.
O processo de urbanização no interior paulista foi complexo e cheio de especificidades de acordo com a região em que se localiza determinada cidade. As cidades
que se formaram próximas à capital geralmente são mais bem desenvolvidas em
um primeiro momento, depois passam a ter um certo descontrole no que diz respeito ao número de habitantes e começam a ter problemas em relação ao es3224

fez com que as cidades menos desenvolvidas, desenvolvessem seu próprio ritmo
e sua própria identidade ao longo dos anos. Esse “atraso” no desenvolvimento se
tornou parte importante do caráter da paisagem dessas cidades, porém a busca
por parte dessas cidades em acompanhar o ritmo de desenvolvimento de cidades
como Campinas e Ribeirão Preto, tem feito com que essas cidades percam sua
identidade, isso pode ser observado principalmente nos centros do inicio da formação dos municípios que tem sofrido forte descaracterização, através de reformas, mudanças no tráfego e estacionamento de veículos, o que torna esse espaço
pouco atrativo para a permanência dos usuários, e cada vez menos utilizado levando ao abandono.

Memória e patrimônio: de quem para quem?
Até agora discutimos a descaracterização das cidades do interior paulista, que
será mais uma vez abordada ao final do texto, através de um olhar mais técnico
analisando a história da formação e comparando com a situação atual dessas cidades, porém abordaremos neste momento a questão do pertencimento desse
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patrimônio, a quem ele pertence? A quem interessa sua preservação? Sem ter
qualquer pretensão de uma resposta imediata, mas sim de uma reflexão sobre
essas áreas, pensaremos esses locais como testemunho de um passado significativo, parte da vida cotidiana que se modifica a todo o momento e também parte
de uma sociedade futura que irá utilizar esses espaços.
As politicas de preservação ainda tendem a priorizar a monumentalidade e a excepcionalidade do patrimônio, Nascimento (2006, p.77) afirma que quando se trata de bens relacionados à história recente, como é o caso do oeste paulista, não
há a devida preocupação por parte do poder publico em preservá-los. Quando se
trata de centros urbanos, que é o enfoque deste artigo, as ações são realizadas
em função de mercado, tendo muitas vezes como solução o turismo, deixando
em alguns casos de lado a população que vive no local que se pretende preservar,
porém isso acontece com mais frequencia em cidades de grande porte.
Geralmente em cidades do interior paulista o reconhecimento de um bem cultural
é pontual, em sua maioria edificações, que se destacam por sua história, frequentemente são casas de importantes lideres políticos, edificações institucionais, entre outros, e as ações de preservação, salvo exceções, são em relação ao uso da
edificação, que passam a serem centros culturais, bibliotecas, museus, e também
ao acesso a essas edificações. Porém essas modificações são somente na escala
do edifício, desconsiderando o entorno, e principalmente os usuários daquela cidade, a relação que aquelas pessoas têm com determinado bem.
Quando se pensa em um bem cultural é importante que nós profissionais tenhamos em mente que quando o reconhecemos como tal, temos um olhar técnico
em relação a ele, nosso interesse em relação ao bem é instintivamente de caráter
histórico, mas esquecemos de que esse mesmo bem faz parte da vida de determinado grupo, que em muitos casos tem certo apego afetivo, aquele lugar além
de um testemunho histórico para as próximas gerações, pode ter feito parte da
infância de uns, pode ser o local de trabalho de outros.
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A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo
relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos
anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida
também, ou, sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja,
como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações,
transformações, mudanças constantes.
Se aplicarmos esse entendimento da memória ao entendimento de um bem cultural, que muitas vezes é a materialização da memória, teremos uma visão um pouco
mais próxima do que deveria considerar a preservação. O bem pode pertencer a
mais de uma pessoa ou grupo (população, instituições públicas e privadas), com
interesses diversos, está em constante transformação e sua preservação deve
considerar todos esses aspectos para que consiga continuar se desenvolvendo ao
longo do tempo, sem deixar sua identidade de lado e fazer parte do cotidiano de
diversos grupos sociais.
Portanto deixar que essas cidades percam sua identidade, sem nenhum tipo de
proteção é tirar das gerações futuras parte de sua história, mas ao mesmo tempo
proteger com o objetivo de transformá-las sem considerar dinâmica já estabelecida entre a população e o bem cultural é tão ruim quanto não preservá-lo.

A cidade de Cândido Mota-SP
A cidade de Cândido Mota, foi uma das várias cidades que se formou durante
a marcha do café, no final do século XIX e início do século XX. É possível afirmar
que ela passou por duas principais transformações desde sua formação no que
diz respeito à sua estrutura urbana e à arquitetura, a primeira foi resultado do
período em que o país de uma forma geral tentava uma modernização econômica
baseada na industrialização, em que o planejamento urbano passou a ser uma
discussão constante. Em Cândido Mota, essa discussão chegou anos mais tarde,
após o crescimento tanto espacial quanto populacional, através do plano diretor.

Sobre a memória Pollack (1992, p. 2) afirma:
3226
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Já a segunda mudança significativa, essa mais em relação à arquitetura, e que

A ferrovia era também elemento importante na vida social dos moradores, que se

ainda está acontecendo, são as modificações das edificações antigas referentes ao

reuniam na estação para observar o trem passar (MARRONI, 1973, P.37-41).

inicio da formação da cidade, em que as fachadas estão sendo totalmente modificadas. Já é bem reduzido o número de edificações que mantiveram a identidade

Entre os anos de 1920 e 1923 o povoado se eleva as categorias de vila, distrito e

daquela época na primeira região urbanizada, essas se concentram onde inicial-

município, e só em 1963 é criada a Comarca (MARRONI,1973, P.56).

mente era a principal rua comercial da cidade, hoje ela divide essa função com
mais uma rua, além de estar perdendo seu caráter histórico através de reformas,

Um fato muito curioso sobre a cidade é o seu nome, que ao invés de homenagear

falta de usuários, entre outros.

seu colonizador, homenageia o Sr. Cândido Mota, que em 1920 era Secretário da

Em trabalho realizado por Walter Marroni (1973, p.8-15), que conta a história do

do Coronel Valêncio Carneiro que na época estava por tentar elevar a categoria do

município, ele afirma que o povoamento da cidade de Cândido Mota teve início

povoado, nomeou então a cidade de Cândido Mota, como uma troca de favores,

no ano de 1890 quando uma caravana liderada por Coronel Valêncio Carneiro de

e nomeou uma das principais ruas da cidade, na área comercial com seu nome a

Castro se instalou nas terras pertencentes à Companhia Colonizadora Paulista, a

Rua Coronel Valêncio Carneiro (MARRONI, 1973, P.63).

fim de realizar o reconhecimento e o desbravamento da terra vermelha de muita fertilidade característica do município, porém após o acampamento sofrer um
ataque indígena a colonização das novas terras teve uma pausa. Já com a posse
das terras, em 1907, Coronel Valêncio Carneiro volta para a região e levanta sua
sede localizada na Água do Paraíso.

Agricultura do Estado de São Paulo, um político muito influente e amigo pessoal

Cândido Mota está na região sudeste do Estado de São Paulo, distante da capital
428 km, e faz divisa com as cidades de Assis, Platina, Palmital, Florínea e com o
estado do Paraná. Ao sul o município margeia o Rio Paranapanema, um dos mais
importantes rios do interior paulista (PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA,
2016).

Por volta de 1913, foi escolhida uma área considerada pelo Coronel e por um engenheiro trazido de São Paulo, segura, de boa topografia, com bons cursos d’água
e que já possuía desde 1907 alguns ranchos, definindo-a como o núcleo urbano
e nesse mesmo ano Coronel Valêncio Carneiro faz a doação de terras para a construção da Igreja (MARRONI, 1973, P.26).
A Estrada de Ferro Sorocabana chegou ao “Posto Jacú”, como era conhecido o
município de Cândido Mota, entre o final de 1913 e início de 1914, e consequentemente no mesmo ano foi construída a estação ferroviária, constituída por tábuas
e cobertura de zinco. A chegada desses dois elementos proporcionou grande
avanço ao povoado, que tinha a economia baseada no comércio e na agricultura,
facilitando assim o transporte de mercadorias e trouxe também novos moradores.
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Figura 1- Mapa de localização da Cidade de Cândido Mota
Fonte: autora, 2016.

Assim como diversas cidades do centro, oeste e noroeste paulista, Cândido Mota
teve o início do seu desenvolvimento marcado pela chegada da linha férrea e a
construção da estação ferroviária.
A estação possuía uma representatividade muito grande no dia-a-dia dos moradores, pois, além de ser um local de reencontro e despedida era também um local
de entretenimento, já que a população que residia nas redondezas costumava ir
até a estação só para ver o trem passar. Assim como a Rua Coronel Valêncio Carneiro perpendicular à estação, rua nomeada em homenagem ao fundador da cidade, que é composta por edifícios comerciais ou uso misto de um a três pavimentos e reconhecida pelos moradores como avenida, apesar de sua configuração
não a caracterizá-la como tal.

Figura 2- Localização da Rua Coronel Valêncio em relação a cidade.
Fonte: PDMCM, modificado pela autora, 2018.

Essa rua é onde se concentra a maioria dos edifícios comerciais da cidade, e a
maioria deles possuem ornamentos característicos da década de 20 e juntamente
com a estação ferroviária nos traz uma sequencia de fatos e histórias sobre a cidade e seus moradores.
A maioria dos edifícios passou por modificações, porém alguns permanecerem ou
não se descaracterizaram totalmente, reformas, toldos de publicidade e o próprio
flux e estacionamento de veículos na rua contribuem para a perca da identidade
desse local.
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O uso dessa área histórica se modificou bastante, a estação de forma quase que

observar esse é um assunto que vai muito mais além do que uma edificação im-

involuntária se tornou uma praça, a rua continua sendo comercial, porém não é

portante, ou um conjunto urbano referente à um período importante da história,

mais a única referência nesse sentido dentro da cidade, os veículos tomaram con-

é onde gerações futuras serão formadas, e maneiras diferentes de urbanização

ta da rua, que antes era tranquila e muito utilizada por pedestres, agora é local de

serão criadas.

estacionamento e grande fluxo de veículo.
Olhando de uma forma mais abrangente para a cidade, as modificações, tanto da
estrutura urbana, através do alongamento das quadras em novos loteamentos, o
consequente aumento do número de veículos, por conta das distancias que aumentaram com o crescimento da cidade, a perca das características históricas dos
pontos constituídos no inicio da formação do município tem trazido um aspecto
de mesmice, de ambiente reproduzido e não um local que tem identidade própria,
isso vai distanciando os próprios moradores da sensação de pertencimento.

Conclusão
Como foi possível perceber esse processo de descaracterização afeta não só a
área descaracterizada mas também a cidade e sua população, a forma como essas
população se relaciona com o espaço em que vive, a sensação de pertencimento,
além de se perder uma parte importante da história, que poderia ser utilizada
pelas gerações futuras para o desenvolvimento da cidade.
É importante termos em mente que modificações acontecem o tempo todo,
porém devemos trabalhar essas modificações de modo que elas complementem
a história já constituída e não permitir que elas apaguem isso. O desenvolvimento
de uma cidade depende não só das indústrias implantadas, da modernização do
sistema construtivo, dos empregos gerados, mas também da qualidade dos espaços de vivencia, do pertencimento dos moradores, do conhecimento por parte
desses moradores de sua história.
Por fim é essencial que pensemos a relação da população com a cidade de forma
geral para tomarmos decisões quanto ao patrimônio cultural, pois como pudemos
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RESUMO
A Escola Técnica de Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda é uma unidade
da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) que oferta cursos técnicos em
Edificações e Conservação e Restauro na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Este
artigo tem como objetivo compartilhar a vivência e experiência pedagógica com
as primeiras turmas do Curso Técnico de Conservação e Restauro, em relação ao
primeiro dos três módulos nos quais o curso é dividido, em especial nas disciplinas
Teoria da Conservação e Restauração I e Conservação e Restauração de Obras
Arquitetônicas I. O início das atividades envolveu esforço extra por parte de toda a
equipe da unidade e também dos alunos devido à situação das instalações da escola
e ao próprio pioneirismo da proposta do curso, que trouxe consigo desafios. De fato,
com este curso Vassouras avança no campo da preservação tendo como principal
objeto de estudo a própria cidade. A intenção é inserir profissionais qualificados no
mercado para atuar diretamente nas intervenções no patrimônio cultural edificado
em toda a região do Vale do Café fluminense, atribuição que exige responsabilidade
técnica, mas que antes de mais nada, requer educação patrimonial.

ALVES, JÉSSICA F. R. (1)
Palavras-chave: patrimônio; educação; curso técnico; conservação; restauração.
1. Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Escola Técnica Estadual de
Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda.
Av. Marechal Paulo Torres, 551 - Centro - Vassouras - RJ
jessica_rossone@hotmail.com
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Introdução
A Escola Técnica de Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda foi inaugurada em julho de 2014 através de parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) e com Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), para ofertar cursos técnicos de nível médio em Edificações e Conservação
e Restauro na cidade de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, as
parcerias anteriormente mencionadas não se mantiveram e a Faetec tornou-se a
única instituição responsável pelos cursos. A unidade escolar começou a ofertar
os cursos técnicos somente em 2017, com o apoio do Ministério da Educação por
meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
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pública do estado e foram todas preenchidas. É importante ressaltar que o programa prevê bolsa-formação para corpo discente, na qual cada aluno recebe determinada quantia por hora dedicada.
Em setembro as aulas começaram. O início das atividades envolveu esforço extra
por parte de toda a equipe e também dos alunos devido à situação das instalações da escola e ao próprio pioneirismo da proposta do curso, que trouxe consigo desafios. Além disso, a equipe prevista no Programa não atendeu todas as
necessidades para que a unidade escolar funcionasse de modo adequado, dadas
as demandas, fazendo com que alguns profissionais ficassem sobrecarregados e,
algumas vezes, desempenhassem funções para as quais não foram designados.

criado pela Lei n.º 12 513/2011 para ampliar a oferta de cursos de educação profis-

Ao iniciar este relato, esperava-se que as primeiras turmas já tivessem integraliza-

sional e tecnológica, por meio de ações de assistência.

do a primeira etapa do curso, de modo a transparecer e apresentar os resultados

Em junho de 2017 foram publicados os editais para a contratação de profissionais
bolsistas para a atuação no Pronatec no âmbito da Faetec por tempo determinado, destinados a compor a equipe do Curso Técnico de Conservação e Restauro,
com início previsto para agosto. Foram então selecionadas duas pessoas para o
cargo de agente administrativo, uma para o cargo de especialista técnico-pedagógico, uma para o cargo de instrutor, seis para o cargo de professor na áreas de
informática, segurança do trabalho, conservação e restauração, desenho técnico e

de modo mais completo. Porém, mais uma vez fomos desafiados e, no momento, as aulas se encontram suspensas. O fim da primeira etapa, que se iniciou em
setembro de 2017 estava previsto no calendário escolar para março de 2018. Entretanto, com uma falha no quadro elétrico da unidade escolar e após avaliação
de engenheiros e da própria Defesa Civil, a diretora decidiu a suspender as aulas
até que a situação fosse resolvida. As aulas estão suspensas desde 01 de março,
faltando apenas duas semanas de aulas para a integralização da primeira etapa.

arquitetura e, finalmente, uma para o cargo de coordenador do curso. Ressalta-se

Ressalta-se que o Pronatec no âmbito da Faetec foi recentemente regulamentado

que os profissionais da equipe Pronatec recebem a bolsa de acordo com a carga

pela Portaria nº 488/2018, que esclarece minuciosamente as atribuições de cada

horária trabalhada dentro da unidade de ensino, em sala de aula ou em reuniões,

profissional dentro da equipe e prevê mais profissionais em cada unidade, con-

não sendo recompensados pelas atividades desenvolvidas no planejamento das

templando assim as demandas geradas para a realização do curso.

aulas ou correção de trabalhos e provas, por exemplo.
É sobre esta experiência que se trata este artigo, pretendendo compartilhar com
Selecionados e devidamente contratados os profissionais, iniciaram-se as re-

os colegas os erros e acertos para que sirvam de sugestões ou precauções em

uniões para tratar da ementa do curso e do início das aulas em agosto de 2017.

iniciativas semelhantes. Antes de prosseguir, é preciso dizer que os relatos aqui

No mesmo mês foram oferecidas 90 vagas para compor o corpo discente do curso

contidos não são exclusividade da autora, porém, é a partir do seu ponto de vista

divididas em turmas de 30 alunos – manhã, tarde e noite. Através da modalidade

que eles são descritos.

“Mediotec”, as vagas foram destinadas aos estudantes do ensino médio da rede
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O Curso Técnico de Conservação e Restauro em
Vassouras

compõem o conjunto diversas outras construções no percurso que leva até o Ce-

O Curso Técnico em Conservação e Restauro no âmbito da Faetec é uma inicia-

ual museu-casa), compreendendo a edificação, acervo móvel e jardim, que foram

tiva sem precedentes. No cenário nacional são encontradas poucas ofertas for-

protegidos em 1952; a Fazenda Santa Eufrásia, incluindo a edificação da sede com

mativas semelhantes que, em sua maioria, são cursos superiores de graduação

o respectivo mobiliário e objetos antigos, bosques e parque, tombada em 1970;

e pós-graduação, cursos de extensão, ou cursos de capacitação de curta duração

e a imagem de Nossa Senhora do Rosário, de Aleijadinho, que foi protegida em

nos diversos setores da preservação do patrimônio cultural. Poucas unidades

2003.

mitério de Nossa Senhora da Conceição.
Entre outros bens reconhecidos pelo Iphan no município estão a Casa da Hera (at-

oferecem cursos técnicos na área. O currículo do curso em questão constitui outro diferencial, pois é direcionado para a formação de profissionais para a conser-

A maior parte do seu patrimônio se encontra inventariada pelo Inepac através do

vação e restauro de bens imóveis.

Projeto Inventário Caminhos Singulares, que elaborou 27 fichas sobre o patrimônio existente no município em 2004. Foram tombados pelo Inepac a Fazenda Po-

A criação do curso na e para a cidade de Vassouras justifica-se pela necessidade

cinho em 1987 e o Solar do Barão de Massambará em 1990. A Fazenda São Luiz da

de profissionais especializados na região e pelo próprio potencial do local como

Boa Sorte se encontra tombada provisoriamente desde 2008, dentro do Conjunto

objeto de estudo da preservação do patrimônio cultural. A região do Vale do Café,

de doze Fazendas representativas do Ciclo do Café.

polo formado por quinze municípios (Vassouras, Valença, Rio das Flores, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Paty do Alferes, Paracambi, Miguel Pereira, Mendes,

Recentemente o município foi contemplado pelo Programa de Aceleração do

Barra do Piraí, Pinheiral, Barra Mansa, Paraíba do Sul, Volta Redonda e Resende),

Crescimento (PAC) Cidades Históricas, o que fez com que a cidade se tornasse

guarda muito do seu patrimônio arquitetônico dos tempos imperiais e do apogeu

um grande canteiro de obras de conservação e restauro. Os recursos estão sendo

da economia cafeeira, sendo Vassouras um dos municípios mais envolvidos na

destinados às obras nas seguintes edificações: Antiga Casa do Barão de Vassou-

preservação de seu patrimônio.

ras, atual sede do Escritório Técnico do Iphan; Antigo Fórum na Casa do Barão
do Ribeirão, atual Centro de Memória Documental e Arquivo Público Municipal;

O seu Conjunto Paisagístico e Urbanístico, cuja demarcação constitui construções

Biblioteca Maurício de Lacerda; Casarão da Associação de Paroquianos de Vas-

públicas e particulares, incluindo o calçamento e a arborização do centro da ci-

souras (Asepava); Casarão da Casa de Cultura; Museu Casa da Hera e anexos; Sete

dade, foi tombado em 1958 pelo Iphan. Os jardins da Praça Barão do Campo

chafarizes do Centro Histórico; Centro Integrado das Artes e Esportes; e Casarão

Belo, um dos principais cartões postais de Vassouras, com a Igreja da Matriz de

do Asilo Barão do Amparo (Ministério do Planejamento, 2018, p.42).

Nossa Senhora da Conceição, palmeiras imperiais e Chafariz circundados pelas
construções da Casa da Cultura, da Casa do Barão de Itambé, da antiga Casa do

Dito isto, fica contextualizada a criação do curso abordado, que se encaixa no eixo

Barão de Vassouras e tantas outras que fazem parte do conjunto tombado, assim

tecnológico “Produção Cultural e Design” da Rede Faetec. O intuito é que os profis-

como o cenário aos fundos da Igreja Matriz, na Praça Sebastião Lacerda, onde está

sionais saiam do curso habilitados para atuar em canteiros de obra e serviços de

a casa das 14 janelas, o Chafariz D. Pedro II e figueiras centenárias. Além disso,

conservação, manutenção e restauração de edifícios, bem como elaborar orçamentos, memoriais descritivos, relatórios de obra, fazer o controle de qualidade
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de serviços e materiais relacionados, laborar materiais e fazer ensaios, entre outras atuações relacionadas. Para isso, o plano do curso prevê estimular as habili-
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COMPONENTE CURRICULAR

CARGA

CARGA

dades manuais e artesanais dos alunos, além de atentar para a responsabilidade

INFORMÁTICA

26

1H 20

e sensibilidade nas intervenções em imóveis de valor cultural, sempre com ações

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES

80

4H

DESENHO BÁSICO E TÉCNICO

80

4H

SEGURANÇA DO TRABALHO - SMS

53

2H 40

TEORIA DA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO I
TÉCNICAS E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA
RESTAURAÇÃO I
HISTÓRIA DA ARQUITETURA I
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM OBRAS
ARQUITETÔNICAS I
CARGA HORÁRIA TOTAL

27

1H 20

27

1H 20

27

1H 20

80

4H

400

20

meticulosas, críticas e respeitosas em relação ao bem e a tudo o que ele representa para determinada comunidade.
O curso busca capacitar para a identificação e o reconhecimento das tecnologias

ETAPA 1

de construção, materiais e técnicas, o estado de conservação das construções e as
possíveis causas das deteriorações; além de desenvolver nos alunos a capacidade
de interpretar criticamente a obra de conservação e restauro; avaliar seu estado
de conservação; reconhecer as causas das deteriorações; reconhecer os critérios
de intervenção e obter conhecimento teórico-prático para a execução dos procedimentos.

Tabela 01: Componentes curriculares da etapa 1 do Curso Técnico de Conservação e Restauro na

Com duração total de 18 meses, o curso oferecido é dividido em três etapas com
carga horária equivalente a 400 horas cada, 1 200 horas no total, conforme pode
ser visto nas tabelas a seguir. A carga horária diária é de 4 horas, resultando em
uma carga semanal de 20 horas. Cada etapa deve ser cumprida em cerca de cinco
meses, considerando a variação resultante de recessos e feriados.

ETE Vassouras. Em negrito as disciplinas nas quais se aprofunda este artigo. Fonte: Coordenação
do curso.

A ementa da disciplina de Informática inclui noções básicas de Word e Excel voltadas para elaboração de planilhas e relatórios de obra como, por exemplo, inserção
de fotos, formatação de documentos e construção de planilhas orçamentárias. Já
a disciplina Tecnologia das Construções tem como objetivo a identificação dos
diversos elementos da edificação e suas estruturas, com foco nas relações coberturas – estruturas – vedações, introduzindo as distinções entre edificações de
épocas diferentes e aquelas contemporâneas.
Na disciplina de Desenho Básico e Técnico são apresentados elementos básicos do
desenho, técnicas fundamentais de traçado, sistemas de representação bidimensionais e tridimensionais; esboços cotados, perspectivas; normas, instrumentos
e materiais. A referida disciplina aborda ainda, técnicas específicas de desenho,
introdução ao levantamento arquitetônico e os fundamentos da representação
gráfica na arquitetura, leitura de desenhos técnicos. Na disciplina Segurança do
Trabalho, os temas abordados são a aplicação e importância geral da segurança
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do trabalho e o uso de EPI nos canteiros de obra, bem como as diferenças entre a
obra de restauro e obra civil comum.
Em Técnicas e Materiais Específicos para a Restauração I são estudados os materiais específicos que concernem à conservação e restauro, sempre com abordagem
prática em ateliê, e introdução das diversas técnicas em laboratório. Para esta disciplina, a coordenação em comum acordo com toda a equipe optou por abordar
as técnicas mais encontradas em edificações históricas do Vale do Café, como o
adobe e a taipa, o que aconteceu também na disciplina História da Arquitetura I,
na qual optou-se por apresentar a história a partir dos exemplares encontrado em
Vassouras, contextualizados pelos séculos XIX e XX. Nesta última, as aulas giraram
em torno dos conceitos e definições iniciais sobre história, arte e arquitetura e a
arquitetura e a cidade como manifestações culturais.
Das disciplinas apresentadas até então, nas próximas duas etapas há a continuidade de Tecnologia das Construções, Técnicas e Materiais Específicos para a
Restauração, e História da Arquitetura. As ementas das disciplinas Teoria da Conservação e Restauração I e Conservação e Restauração em Obras Arquitetônicas I,
nas quais se debruça este artigo, também se aprofundam nas etapas sucessoras
do curso, porém, aqui serão apresentadas as impressões acerca da primeira etapa.
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COMPONENTE CURRICULAR
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR
INSTALAÇÕES PREDIAIS
ORGANIZAÇÃO E NORMAS E
EMPREENDEDORISMO
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

PERCEPÇÃO VISUAL
ETAPA 2 PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES: DIAGNÓSTICO
E MAPEAMENTO DE DANOS I
TÉCNICA E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA
RESTAURAÇÃO II
HISTÓRIA DA ARQUITETURA II
TEORIA DA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO II
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM OBRAS
ARQUITETÔNICAS II
C/H - ETAPA
GERENCIAMENTO E ORÇAMENTO
PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS NO
TRABALHO
CANTEIRO DE OBRAS
TÉCNICAS E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA
RESTAURAÇÃO III
ETAPA 3 HISTÓRIA DA ARQUITETURA III
TEORIA DA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO III
PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES: DIAGNÓSTICO
E MAPEAMENTO DE DANOS II
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM OBRAS
ARQUITETÔNICAS III
PROJETO FINAL
C/H - ETAPA
CARGA HORÁRIA FINAL
ESTÁGIO SUPERVISIONADO (NÃO
OBRIGATÓRIO)
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CARGA

CARGA

53

2H 40

53

2H 40

26

1H 20

53

2H 40

27

1H 20

27

1H 20

27

1H 20

27

1H 20

27

1H 20

80

4H

400

20

53

1H 20

26

1H 20

53

2H 40

27

1H 20

27

1H 20

27

1H 20

27

1H 20

80

4H

80

4H

400
1200

20

400
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Tabela 02: Componentes curriculares das etapas 2 e 3 do Curso Técnico de Conservação e

Nas referências básicas contidas na ementa constavam A alegoria do Patrimônio de

Restauro na ETE Vassouras. Fonte: Coordenação do curso.

Françoise Choay e Restauração de Eugène Emmanuel Le Duc; além da legislação

Teoria da Conservação e Restauração I
Em Teoria da Conservação e Restauração I o foco é o estudo da memória, da identidade e do sentimento de pertencimento, conceitos de identidade e memória social e os produtos da atividade humana como suportes de memória, sempre tendo
como ponto de partida as indagações “por que, para que e para quem restaurar?”.
Neste sentido, os alunos foram instigados a compreender o patrimônio cultural
como uma responsabilidade social e a sua preservação como um ato de cultura,
antes mesmo de se tocar na esfera profissional. Ao mesmo tempo, foram levados a compreender que a sua intervenção no patrimônio edificado pode impactar no seu significado cultural. Paralelamente, foram trabalhados os conceitos de
preservação, conservação e restauração, bem como os conceitos de cultura e de
patrimônio cultural, baseando-se na realidade dos alunos e apresentando outras
culturas, promovendo o encontro das mesmas e o respeito mútuo. Por fim, foram
apresentadas as formas de preservação previstas na legislação brasileira e sua
aplicação na realidade local.

vigente e políticas públicas aplicáveis ao patrimônio cultural. Após acordo com a
coordenação, foram incluídos os textos Memória e Família de Myriam Barros, O
Narrador de Walter Benjamin, A preservação do patrimônio como construção cultural
de Flávio Carsalade, A Memória Coletiva de Maurice Halbwachs, Memória, Esquecimento, Silêncio de Michael Pollak, Entre Memória e História e Pierre Nora, e Objeto
Biográfico e Violette Morin.
Os métodos didáticos envolveram aulas teóricas, expositivas e de debate sobre
temas específicos; exibição de filmes e documentários relacionados à disciplina,
sempre com debate e, às vezes, envolvendo posterior produção de texto; leituras
dirigidas, nas quais os alunos tiveram tempo destinado para discussão de textos apresentados com antecedência; e dinâmicas, em sua maior parte atividades
lúdicas realizadas com o propósito de aproximação do tema apresentado na disciplina com o cotidiano dos alunos. Todas as atividades feitas nas aulas, excluindo
aquelas expositivas, constituíram formas de avaliação e, somadas a um trabalho
final e a uma prova escrita, integraram a média final, todas dentro das normas de
avaliação do sistema Pronatec e da Faetec.
Dentro das atividades desenvolvidas se destacam o debate do texto Memória
e Família de Myriam Barros, no qual os alunos foram instigados a rememorar
pessoas e momentos importantes com suas famílias através dos suportes de
memória, como fotografias e objetos antigos. O texto foi indicado com antecedência, porém, alguns alunos tiveram dificuldade de leitura e compreensão, o que
motivou a leitura conjunta em sala de aula. A atividade permitiu que as turmas se
tornassem mais unidas pois compartilharam momentos de sua história familiar
com colegas que conheciam há pouco tempo. A partir daí, foram relembrando
de fatos que envolviam diferentes grupos até chegar em fatos comuns a toda a
comunidade de Vassouras, o que permitiu que compreendessem a distinção entre

Imagem 01: Alunos do turno da tarde do Curso Técnico de Conservação e Restauro na ETE

memória individual e coletiva.

Vassouras. Atividade de leitura e produção de texto em grupo. Foto: A autora
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Outra atividade que merece destaque foi a exibição e debate sobre o filme Narra-

aconteceram em novembro e dezembro de 2017, antes dos recessos e do período

dores de Javé. Este filme introduziu as questões de preservação e proteção do pat-

de férias.

rimônio cultural. A princípio, houve certo preconceito por parte dos alunos por ser
um filme que retrata realidade e costumes muito distantes, porém, ao serem apresentadas as questões relacionadas ao patrimônio cultural, os alunos foram sensi-

Conservação e Restauração de Obras Arquitetônicas I

bilizados. Durante o debate após o filme, a maior parte deles confessou acreditar

O foco da disciplina Conservação e Restauração de Obras Arquitetônicas é for-

em um final feliz para o patrimônio da comunidade de Javé.

necer subsídios para a intervenção em edifícios considerados patrimônio, visando
à manutenção de sua integridade física e o respeito as suas características ar-

Mais adiante, quando foram abordados os objetos biográficos e objetos de status

quitetônicas. Para isso, são apresentados os tipos de intervenção no patrimônio

dentro do texto Objetos Biográficos de Violette Morin, foi requisitado aos alunos

edificado, e suas premissas autenticidade, distinguibilidade e reversibilidade, mo-

que formassem duplas e se entrevistassem tendo como foco da entrevista o obje-

tivando sempre a reflexão sobre a coerência e os limites nas intervenções, res-

to biográfico do colega. Já para o estudo do texto O Narrador de Walter Benjamin,

peitando configuração e harmonia arquitetônicas, constituição física e significado

foi pedido aos alunos que narrassem suas histórias para os colegas e que narras-

histórico e cultural.

sem também histórias que lhes foram contadas. Estas atividades permitiram aos
alunos a fixação do conteúdo dado nas aulas expositivas ao mesmo tempo que

Ao passo que os tipos de intervenção foram apresentados – desde a conservação

aprendiam a respeitar a opinião dos outros a respeito do significado atribuído a

preventiva, curativa, manutenção, reparação, recuperação, reconstrução, reabili-

determinado objeto ou fato. Os demais textos foram apresentados em aulas ex-

tação, requalificação, restauração – e as visitas técnicas foram acontecendo, foram

positivas e de debates.

favorecidos o conhecimento de soluções e sistemas construtivos antigos, em especial aqueles utilizados nas construções do Vale do Café.

O trabalho final consistiu em uma entrevista feita pelos alunos sobre uma edificação de Vassouras, no sentido de conhecerem mais a história das construções

Como referências foram utilizados todos os cadernos técnicos disponibilizados

da cidade através de pessoas próximas, fazendo um compêndio de todos os tópi-

pelo Iphan elaborados no âmbito do Programa Monumenta, em especial o Manual

cos estudados até então. A experiência foi muito produtiva e os resultados muito

de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural. Além deles, foram

bons. O grupos, em geral, fizeram mais de uma entrevista, transcreveram os áu-

utilizados para a elaboração das aulas o livro Conservação e Restauro organizado

dios e fizeram pesquisas paralelas para compreender o objeto pesquisado. Em

por Márcia Braga, Quadro da Arquitetura no Brasil de Nestor Goulart Reis Filho,

geral, não ficaram fixados nas arquiteturas mais conhecidas e escolheram pesqui-

Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos de Sylvio de Vasconcellos, e os ensaios/

sar construções que fizeram parte de sua própria história de vida.

artigos contidos no Dicionário Iphan do Patrimônio Cultural.

Antes da aplicação da prova escrita foram feitas duas revisões dinâmicas com os

Os métodos didáticos foram os mesmos da disciplina anteriormente apresentada

alunos, nas quais foram incentivados os estudos em grupo. Uma vez que as tur-

com a inclusão de visitas técnicas ao centro de Vassouras e à obra de restau-

mas já se encontravam bem entrosadas, os alunos conseguiram tirar bons frutos

ração da Casa de Cultura. A avaliação considerou igualmente todas as atividades

das revisões e fazer boas provas. A prova escrita foi e a entrega do trabalho final

desenvolvidas em sala de aula. A média final será composta por estas atividades
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somadas a uma prova escrita que já foi aplicada e um trabalho final que consistirá

Belo, mas conhecida como apenas “Jardim”. Para a construção do mural, a ima-

de uma pesquisa sobre um projeto de intervenção que deverá ser escolhido pelos

gem foi projetada na parede e cada aluno ficou responsável por desenhar duas

alunos considerando critérios estudados nesta etapa. Neste momento, esta é a

ou três partes da imagem. Recomendou-se apenas que o desenho fosse feito em

única atividade restante para completar a primeira etapa.

grafite sobre papel sulfite A4 e o mais rico em detalhes possível. Aos poucos, os
alunos foram se juntando com os colegas que escolheram as partes vizinhas para

Considerando o perfil dos alunos e o caráter técnico do conteúdo programático,

unificar os traços dos desenhos. O mural está atualmente exposto no ateliê de

foram incluídos no programa textos em quadrinhos, com a devida autorização da

desenho da unidade.

coordenação. A novela gráfica O Edifício de Will Eisner foi essencial para a compreensão do significado cultural de uma edificação, bem como para debater temas como especulação imobiliária e os limites de uma intervenção, mesmo que
ela tenha como fim a preservação. Após a leitura, houve atividade de produção de
texto baseado na história em quadrinhos. Os alunos foram convidados a recontar
a história, porém, colocando o próprio edifício como o narrador.
Já a história em quadrinhos Apenas nos Preservando, parte integrante do livro Bernardo Mascarenhas. Um homem, várias histórias organizado por Rose Valverde favoreceu o debate sobre os sinais de deterioração e sobre o vandalismo que determinados bens culturais sofrem dependendo do contexto em que se encontram.
Após leitura e debate, os alunos se organizaram em grupos e produziram histórias
em quadrinhos tendo como palco principal o centro de Vassouras e como personagens as edificações tombadas.
Outras atividades que merecem destaque são a exibição do filme A vida é um sopro, que apresentou aos alunos o arquiteto Oscar Niemeyer e introduziu questões
como arquitetura, identidade nacional e modernismo. Do mesmo modo, o filme
Medianeras: Buenos Aires da Era do Amor Digital direcionou o olhar dos alunos para
a cidade e suas constantes transformações, ao mesmo tempo, demonstrou como

Imagem 02: Alunos do turno da noite do Curso Técnico de Conservação e Restauro na ETE

pequenas intervenções nas construções fazem grandes diferenças nas relações

Vassouras. Atividade de desenho sobre projeção do Jardim. Foto: A autora

sociais urbanas.
Com o intuito que os alunos direcionassem o seu olhar para os detalhes dos bens
culturais estudados, foi feita uma proposta para que as três turmas trabalhassem
em conjunto e construíssem um mural com a imagem da Praça Barão de Campo
3250

Por fim, mas não menos importante, está a última atividade desenvolvida em sala
de aula com os alunos. Após estudarem os diferentes tipos de intervenção no
patrimônio construído e sabendo de suas premissas, foi apresentado a eles um
caso fictício. Foi colocado a disposição um histórico, fotos antigas e uma maquete
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especializado.

Considerações acerca dos desafios e acertos da
proposta do curso

No momento final da atividade, os grupos apresentaram para o restante da turma

Apresentados alguns pontos positivos do trabalho desenvolvido com as primeiras

as suas descobertas e hipóteses sobre as causas das patologias e propuseram in-

turmas do Curso Técnico de Conservação e Restauro da Faetec Vassouras, é preci-

tervenções visando a preservação da arquitetura em questão. Após todas as apre-

so relatar os desafios conforme sinalizados na introdução, sem os quais podería-

sentações, cada turma selecionou as melhores ideias e elaborou uma só proposta

mos ter ido muito mais além. O primeiro inconveniente é a situação da unidade

de intervenção, considerando as premissas estudadas e utilizando para a repre-

escolar, que apesar de inaugurada em 2014 já apresenta estado de conservação

sentação todo o conteúdo apreendido nas aulas de Desenho Básico e Técnico.

regular, necessitando de reparos e manutenção nos pisos, cobertura, instalações

três grupos cada, e cada grupo deveria se organizar como se fosse um escritório

hidráulicas e elétricas. É inclusive por conta do estado crítico das instalações elétricas que permanecemos com as aulas suspensas há quase dois meses.
Outra contrariedade a ser relatada é incapacidade da equipe de satisfazer toda
a demanda de serviço da unidade, uma vez que boa parte do tempo não havia
sequer pessoal de apoio para fazer a limpeza básica. Este problema, que é fruto
da falta de recursos financeiros destinados à unidade, vem acompanhado ainda
da falta de material para as aulas práticas em laboratório, sem os quais os responsáveis pelas disciplinas de Técnicas e Materiais Específicos para Restauração e
Desenho Básico e Técnico vem tendo dificuldades para elaborar aulas.
Entretanto, o maior desafio talvez tenha sido o próprio pioneirismo da proposta do curso, que pretende transformar alunos do ensino médio da rede pública
de ensino em Técnicos de Conservação e Restauro de Bens Imóveis. Há que se
considerar que a maioria destes jovens tem pouco ou nenhum contato com as
questões do patrimônio cultural, e se viram surpreendidos com a complexidade
e proximidade dos temas quando estes lhes foram apresentados. A maioria não
possuía nenhuma relação com a arquitetura e nem com a cidade em si, apresentando dificuldade em compreender o papel do arquiteto, por exemplo, em
Imagem 03: Alunos do Curso Técnico de Conservação e Restauro na ETE Vassouras desenvolvem

meio aos tópicos estudados. Além disso, muitos ainda possuem dificuldade de lei-

estudos para basear propostas de intervenção em estudo de caso fictício. Foto: A autora.

tura e de informática básica, o que fez com que professores procurassem outras
alternativas para compartilhar o conteúdo programático.
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Portanto, para avançar nas atividades anteriormente relatadas, foi preciso cri-

a entrada de alunos matriculados no ensino médio da rede pública restringe o

atividade para transformar os textos técnicos em algo compreensível para os

corpo discente aos indivíduos que não tiveram ainda contato com as questões

alunos, utilizando para isso recursos como histórias em quadrinhos, dinâmicas

diretamente relacionadas ao curso, seja por falta de educação patrimonial nas es-

lúdicas, filmes e documentários, quizzes e situações fictícias, e ainda, visando a

colas ou por falta de uma cultura de preservação, o que é comum na maior parte

maior aproximação com os alunos, foram utilizadas as redes sociais para o com-

das cidades brasileiras.

partilhamento de notícias relacionadas ao patrimônio cultural. Mesmo assim, a
evasão escolar foi grande. Quase metade dos alunos abandonou o curso após três

Portanto, o que se pretende aqui é demonstrar que as restrições atualmente

meses do início das aulas. Não se sabe se a suspensão das mesmas potencializará

impostas para a admissão no curso não contribuem para o sucesso do mesmo,

o fenômeno de evasão.

apesar de Vassouras ser um local propício para o estudo da preservação do patrimônio cultural.

Por outro lado, não se pode deixar de mencionar os acertos da proposta do curso.
Vassouras é atualmente um grande canteiro de obras de restauração e irá proporcionar oportunidade de estágio e emprego aos futuros Técnicos de Conservação e
Restauro. A presença do Estritório Técnico do Iphan na cidade igualmente sinaliza
oportunidades para os profissionais formados. Além disso, Vassouras e a região
do Médio Paraíba fluminense é um rico objeto de estudo do patrimônio cultural,
que permite a ênfase nas aulas práticas e visitas técnicas dentro do conteúdo programático do curso.

Considerações Finais
As considerações aqui colocadas são do ponto de vista de quem acompanhou todo
o processo de perto e esteve responsável pelo conteúdo programático das duas
disciplinas apresentadas, que constituem juntas a maior parte da carga horária
do curso. Portanto, as críticas são mais que construtivas e inclusive já foram todas
apresentadas aos demais profissionais que compõem atualmente a equipe Pronatec dentro desta unidade Faetec.
Compreende-se a importância e singularidade da iniciativa do Curso Técnico de
Conservação e Restauro em Vassouras, a partir da qual sairão beneficiados os
alunos, o município e toda a região do Vale do Café, no que se refere à preservação
de seu patrimônio. No entanto, a previsão governamental que permite somente
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RESUMO
A cidade de Natal-RN foi palco para manifestações modernas já na década de 30,
mas num processo acelerado, desde os anos 1980 presenciamos a dilapidação
desse patrimônio. Diante desse fenômeno, o grupo de pesquisa MUsA (Morfologia
e Usos da Arquitetura)-UFRN, desde os anos 1990 constrói um acervo sobre esta
3260
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produção, no sentido de documentar casos que perigam desaparecimento. São
dados imagéticos como fotografias e desenhos técnicos, coletados em trabalhos
disciplinares sobre o tema. Este material vem dando margem ao desenvolvimento
de pesquisas ao longo dos anos, como a construção do Site “Ícones da Arquitetura
Moderna Natalense” desenvolvido pela autora deste resumo, que reúne informações
sobre 55 edificações modernistas classificadas como ícones da produção moderna
local. Em dissertação de mestrado “Meio Século de Arquitetura: apresentando a
produção modernista natalense dos anos 1930 a 1980”, no sentido de expandir
ainda mais o conhecimento sobre esta produção, notou-se a oportunidade de reunir
os fragmentos compilados pelo grupo objetivando apresentar um panorama da
arquitetura modernista natalense produzida entre os anos 1930 e 1980, mediante
a construção de um próprio acervo e sua classificação. Para isso adotou-se como
procedimento a ficha catalográfica, que reúne em formato padrão diferentes
materiais (137 trabalhos disciplinares deram origem a 222 fichas), e que permite a
análise morfológica individual de cada caso seguida de sua classificação. Esta se fez
a partir de quadros de critérios valorativos construídos segundo um cânon formal
estabelecido na literatura, a partir da revisão bibliográfica de autores que abordam
o tema da arquitetura moderna na região nordeste, e circunscreve-se no formato
de seis categorias expressivas: (1) Relação do edifício-lote-quadra-entorno; (2) caixa
mural/ volumetria; (3) estrutura/ aspectos construtivos; (4) aspecto espacial; (5)
soluções/ adaptações climáticas; e (6) outros elementos. Com os quadros elaborados
e aplicados às edificações, delineia-se o panorama da arquitetura moderna natalense
em quatro recortes temporais: o primeiro (1930-1940), apresenta a arquitetura
pré-moderna, e traz à luz os primeiros sinais de renovação arquitetônica verificados
na cidade; o segundo (1950-1960) apresenta o primeiro momento da arquitetura
moderna em Natal, caracterizada por explorar a plasticidade do concreto armado
em estruturas com formas prismáticas ou orgânicas; o terceiro recorte destaca
a produção dos anos 1960 e 1970, quando a disseminação de fachadas que
evidenciam a separação entre a estrutura e vedação e utilização de materiais
aparentes começa a ganhar protagonismo; e o quarto recorte apresenta a produção
dos anos 1970 e 1980, dedicando-se às manifestações brutalistas, e as tipologias
modernas que remetem às tradições locais, como os casos residenciais que remetem
a um passado “colonioso”.
Palavras-chave: arquitetura moderna; Natal-RN; panorama.
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Introdução
O processo de disseminação do ideário modernista no Brasil ocorreu em diversas
regiões, e a cidade de Natal também foi palco para estas manifestações. Com registros das primeiras aparições desde a década de 30, a linguagem arquitetônica
moderna foi adotada na cidade até os anos 1980, mas num processo acelerado,
nesta mesma década presencia-se o início do fenômeno da dilapidação desse patrimônio tão jovem, inexoravelmente ligado à identidade nacional.
Diante disso, o grupo de pesquisa MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde os anos 1990 constrói um
repositório sobre esta produção, no sentido de documentar casos que perigam
desaparecimento. São informações gerais sobre as edificações, como logradouro,
ano de construção e autoria do projeto; e dados imagéticos, como fotografias e
desenhos técnicos, por exemplo. Trabalhos disciplinares desenvolvidos a partir do
ano de 1998, para as disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo
II e III orientados pela professora Edja Trigueiro, deram origem a um repositório
de 137 títulos, que podem abordar desde um exemplar modernista ou até um
conjunto deles.
Em dissertação de mestrado “Meio Século de Arquitetura: apresentando a produção modernista natalense dos anos 1930 a 1980”, autora deste artigo notou
a oportunidade de expandir o conhecimento sobre esta produção, reunindo estes fragmentos, almejando apresentar um panorama da arquitetura modernista
natalense produzida entre os anos 1930 e 1980, mediante a construção de um
próprio acervo e sua classificação. Para isso adotou-se como procedimento a ficha
catalográfica, baseando-se na desenvolvida por Guedes e Tinem (2013) capaz de
reunir em formato padrão e de fácil leitura diversos tipos de registro (137 trabalhos disciplinares deram origem a 222 fichas), o que permite a análise morfológica individual de cada caso seguida de sua classificação.
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Esta se fez a partir de quadros de critérios valorativos inicialmente desenvolvido
por Trigueiro et al (2014), construídos segundo um cânon formal estabelecido na
literatura, a partir da revisão bibliográfica de autores que abordam o tema da arquitetura moderna com enfoque na região nordeste capazes de classificar os casos
catalogados como exemplares de arquitetura moderna, como Farias (2014) e Barthel (2015) que estudam sobre as manifestações protomodernas dos estados da
Paraíba e Pernambuco respectivamente; ou Pereira (2012), Araújo (2014), Queiroz
e Rocha (2014) e que tratam das expressões modernistas paraibanas; Naslavsky
(2012) e Amorim (2012) sobre os casos pernambucanos; e Pereira (2008); Galvão
(2007) e Miranda (2010) sobre os casos potiguares.
Os quadros de critérios valorativos circunscrevem-se no formato de seis categorias expressivas: (1) Relação do edifício-lote-quadra-entorno; (2) caixa mural/ volumetria; (3) estrutura/ aspectos construtivos; (4) aspecto espacial; (5) soluções/
adaptações climáticas; e (6) outros elementos. Com os quadros elaborados e aplicados às edificações delinearam-se grupos de classificação, que reúnem datas de
construção comuns, mas sobretudo aspectos morfológicos afins construindo-se
assim o panorama da arquitetura moderna natalense que divide-se em quatro
recortes temporais.
O primeiro momento (1930-1940), apresenta a arquitetura pré-moderna, e traz
à luz os primeiros sinais de renovação arquitetônica verificados na cidade. O segundo recorte temporal (1950-1960) apresenta o primeiro episódio da arquitetura
moderna em Natal, caracterizada por explorar a plasticidade do concreto armado
em estruturas como vigas, pilares e marquises. O terceiro momento expõe a produção dos anos 1960 e 1970, quando a disseminação de fachadas que evidenciam a separação entre a estrutura e vedação e utilização de materiais aparentes
começa a ganhar protagonismo. O quarto momento, que apresenta a produção
dos anos 1970 e 1980, dedica-se às manifestações brutalistas, e as tipologias modernas que remetem às tradições locais, como os casos residenciais que remetem
a um passado “colonioso”.
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ementos da arquitetura eclética, mas já apresentam aspectos modernos em suas
fachadas. Os exemplares classificados são: Colégio Santo Antônio (1936-1939),
Instituto Técnico Científico da Polícia do RN (1935), Grande Hotel (1939), Banco

O primeiro momento de dispersão do ideário modernista em Natal aborda os pri-

do Brasil (1939), Cine Rio Grande (1949), Moinho de Natal (1954), e dois exem-

meiros sinais de renovação arquitetônica verificados na cidade, tidos como evi-

plares não apresentam data de construção informada, o Edifício Bila e a União dos

dências da chegada da modernidade, recorte temporal inicial da pesquisa, com-

Economiários.

preendido entre as décadas de 30 e 50.

modernas”, “estilo funcional “ou “Art Déco”, foram o suporte formal para inúmeras

/

2018

1. Arquitetura Protomoderna Natalense (1930-1950).

Segundo Segawa (1999), arquiteturas chamadas “modernas”, “cubistas”, “proto-

BELO HORIZONTE

Tabela 1: Edifícios protomodernos natalenses: anos 1930-1950.

QUADRO DE EDIFÍCIOS PROTOMODERNOS: ANOS 1930-1950
01- Colégio Santo Antônio

02 - Instituto Técnico
Científico da Polícia do RN
– ITEP

03 - Grande Hotel

O que se identifica em Natal neste momento é um modernismo embrionário, que

Rua Apodi, 330

Av. Duque de Caxias, 97

Av. Duque de Caxias, 151

transita entre diferentes tendências do início do século. Entendendo as divergên-

Tirol

Ribeira

Ribeira

1936-1939

1935

1939

C/ Planta Baixa

S/ Planta

C/ Planta Baixa

04 - Banco do Brasil

05 - Cine Rio Grande

06 - Moinho de Natal

Av. Duque de Caxias, 20

Av. Deodoro da Fonseca, 480 Av. Hildebrando de Gois, 154

Ribeira

Cidade Alta

Ribeira

Os edifícios desta fase apresentam características morfológicas do que entendem-

1939

1949

1954

os como protomodernismo. Por tratar de uma produção de transição, trazem el-

S/ Planta Baixa

S/ Planta

S/ Planta

tecnologias arquitetônicas que se firmavam a partir dos anos 1930. Ainda hoje há
certa polêmica na nomenclatura da arquitetura desse período. Lemos chama os
primeiros edifícios modernos de Art Déco, Luís Paulo Conde de protomodernos
e Lucio Costa de modernistas. Porém, para Figueiró (2007), o que se sabe, é que
ocorrendo simultaneamente ao movimento moderno em si, esta tendência também era considerada um estilo moderno, não havendo naquele momento termos
que os diferenciassem.

cias de nomenclatura, gerada sobretudo pela variedade de tendências que atuam sobre esta produção, mas que procura sobretudo alguma modernidade, aqui
adotaremos o termo “protomoderno” para designar esta arquitetura produzida
entre os anos 1930-1950 em Natal. Este termo vem sendo utilizado no grupo de
pesquisa MUsA nas ultimas décadas:
Os anos 1930-40 testemunham a gradativa adoção de elementos
inspirados no “estilo internacional” em edifícios comumente referidos
como Art Déco, mas que preferimos designar como protomodernistas.
(Trigueiro e Feijó, 2012:7).
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contro do edifício com solo. Os exemplares protomodernos também podem fazer
referência aos transatlânticos. São volumes curvos desprovidos de adornos, aberturas circulares que lembram as janelas dos navios, e o uso do ferro e guarda-corpos que também lembram aqueles utilizados nas embarcações, como os
econtrados no Moinho de Natal, Grande Hotel e o Cine Rio Grande.
Com relação aos aspectos construtivos, popularizam-se os elementos comuns à

Av. Duque de Caxias, 110

Av. Duque de Caxias, 124

linguagem moderna, sendo eles pilares (como os de base arredondada, encon-

Ribeira

Ribeira

trados na União dos Economiários e no Cine Rio Grande), brises, marquises e vol-

Não informado

Não informado

umes curvos; e a solução do pilotis como identificada no Grande Hotel. Com o uso

S/ Planta

S/ Planta

dessas tecnologias a racionalidade da arquitetura moderna já parece prevalecer

Fonte: Oliveira (2018).

diante da influência eclética nas construções.
No âmbito dos aspectos espaciais, podem apresentar as varandas, que interme-

O edifício protomoderno em geral apresenta a implantação semelhante a do
período eclético, seguindo a forma do lote, sem recuos, e conjugado nas testadas
laterais, como exemplificam os edifícios do ITEP; Banco do Brasil; Grande Hotel,
de volume curvo que acompanha a situação do terreno; Cine Rio Grande e Edifício
Bila. A União dos Economiários embora inserida em lote de esquina sem recuos
frontais, mantém afastamento dos edifícios vizinhos, já demonstrando mudanças
na implantação então consolidadas na arquitetura moderna. Tais transformações
já podem ser verificadas no Colégio Santo Antônio e no Moinho de Natal, inseridos
em grandes lotes, apresentam recuos em todas testadas.
A caixa mural e volumetria são marcadas pela simetria e escalonamento. Planos
de massa sacam dos volumes e acentuam sua verticalidade, além de marquises
e balcões próximos as aberturas, como exemplifica o edifício do ITEP e o Cine Rio
Grande. Neste último, os planos verticais que marcam a esquina da edificação
transmitem a noção de axialidade à volumetria. Aberturas podem dar ritmo ao
conjunto, e balcões em balanço demonstram o domínio do concreto armado. Os
exemplares em sua maioria apresentam o embasamento, a fiada contínua projetada na base das paredes que circunda toda a fachada, que intermedia o en-

3266

diam as áreas públicas e privadas, como também aquelas situadas nos últimos
pavimentos que remetem aos terraços-jardins, ambos encontrados no Grande
Hotel e na União dos Economiários. A rampa, elemento de grande popularidade
da edificação moderna, também é identificada como exemplifica sua utilização no
Banco do Brasil.
Com relação aos aspectos de conforto ambiental destaca-se a popularização dos
brises, protegendo as fachadas da insolação direta, assim como as marquises que
encimam aberturas exercendo o mesmo papel.
As manifestações residenciais protomodernas, também influenciam-se das diferentes tendências formais do início do século XX. Podem trazer nas caixas murais
desde características ecléticas, elementos Art Déco, como também referências
modernas, pois trata-se de uma produção de transição entre as tendências historicistas e a consolidação da arquitetura moderna propriamente dita. É comum
identificar a platibanda ornamentada, herança do ecletismo; os elementos escalonados remetendo ao Art Déco; estruturas modernas como empenas inclinadas ou a telha colonial aparente.
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como exemplificam os doze casos classificados, que são eles: Sede da Repartição
do Saneamento (1937); SESC Cidade Alta (1949); Edifício Presidente Café Filho –
IPASE (1955); Cine Nordeste (1959); Associação dos Subtenentes e Sargentos do
Exército de Natal- ASSEN (1968); Sede Social do América Futebol Clube (1966); Faculdade de Odontologia (1966); Terminal Rodoviário Presidente Kennedy (1963);
Hotel Internacional Reis Magos (1965); Associação Atlética Banco do Brasil- AABB
(1966); e os casos sem data de construção informada: edifício do IBGE; e edifício
do Seminário São Pedro localizado na rua Mipibu, em Petrópolis.
Tabela 2: Edifícios modernistas natalenses: anos 1950-1960.

QUADRO DE EDIFÍCIOS MODERNOS: ANOS 1950-1960
01 - Sede da Repartição de
Saneamento

02 - SESC

03 - Ed. Presidente Café
Filho - IPASE

R. Henrique Castriciano, 198

Rua Cel. Bezerra, 33

Rua Alminio Afonso, 16

Ribeira

Cidade Alta

Rocas

1937

1949

1955

S/ Planta

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

04 - Cine Nordeste

05 - Associação dos
Subtenentes e Sargentos do
Exército de Natal (ASSEN)

06 - Sede Social do América
Futebol, Clube

Rua João Pessoa, 86

Av. Prudente de Morais, 826

Av. Rodrigues Alves, 950

Cidade Alta

Tirol

Tirol

1959

1959-1968

1959-1966

S/ Planta Baixa

C/ Planta

C/ Planta

Figura 1: Exemplares protomodernos produzidos entre os anos 1930-1950.
Fonte: Imagem elaborada pela autora a partir de fotografias disponibilizadas pelo Acervo MUsA
(2018).

2. ARQUITETURA MODERNA NATALENSE: ANOS 19501960
Nos anos 1950 Natal assiste a disseminação da arquitetura moderna, “são projetos de linhas arrojadas, geométricas, com fachadas desprovidas de ornamentos
que caracterizam a estética e a tectônica racionalista” (Melo, 2004, p.49). Estas arquiteturas configuram-se pela predominância de volumes prismáticos, mas também pela presença de curvas, que segundo Bruand (2008) era um meio elegante
de romper com a ortogonalidade e o rigor do estilo internacional, mas conservando ao mesmo tempo o espírito de clareza e lógica que o caracterizava.
Em Natal, estas arquiteturas trazem aspectos morfológicos comuns às práticas cariocas das primeiras décadas, num “caráter leve e arejado” (Bruand, 2008, p.106),
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do América; ou a passarela coberta por uma marquise apoiada sobre pilares cilíndricos que leva à entrada do Clube da ASSEN.
Com relação aos aspectos volumétricos, em geral predominam as formas prismáticas, em sua maioria paralelepípedos, que podem explorar das curvas, encontradas nos edifícios do clube da ASSEN e do Cine Nordeste por exemplo, e também
identifica-se o pilotis, que atribui leveza aos clubes da ASSEN e da AABB, e neste
último conferem a ideia de “prisma elevado”, quando a edificação parece romper

Av. Salgado Filho, 1787

Praça Augusto Severo

Av. Café Filho, 822

Lagoa Nova

Ribeira

Praia do Meio

1962-1966

1963

1965

As estruturas tiram proveito das possibilidades plásticas do concreto armado, num

C/ Planta

S/ Planta

S/ Planta

“modo carioca da arquitetura moderna brasileira” (Bastos e Zein, 2015, p.42), são

10 - Associação Atlética
Banco do Brasil (AABB)

11 - IBGE

12 - Seminário São Pedro

pilares em V, como os encontrados na entrada do SESC Cidade Alta, pilares cilín-

sua ligação com o solo.

dricos e em palito como identificados na ASSEN, e marquises em formas orgânicas
como a do Cine Nordeste, ou em balanço como da AABB, ou ainda a marquise
inclinada que envolta a caixa mural da ASSEN. Neste edifício, um arco demarca a
entrada dos automóveis, sinal de modernidade para a Natal dos anos 1960. As edificações modernistas trazem como um dos principais aspectos construtivos a estrutura independente, em geral de concreto armado, com alvenarias de vedação,

Av. Hermes da Fonseca, 1017

Av. Prudente de Morais, 161

Rua Mipibu, 441

Tirol

Petrópolis

Petrópolis

1966

Não informado

Não informado

C/ Planta

S/ Planta

S/ Planta

Fonte: Oliveira (2018).

que permite arranjos espaciais diferentes em cada pavimento da edificação.
Com relação ao aspecto espacial, os edifícios destacam-se pela setorização da
planta baixa, aspecto apontado por diversos autores como como Pereira (2012) e
Queiroz e Rocha (2014): o programa é decomposto em setores monofuncionais e
independentes dividido em funções. No caso do Clube AABB, por exemplo, o ed-

No tocante à relação do edifício com o entorno, esses exemplares trazem em suas
caixas murais aberturas e/ou transparências que possibilitam a fluidez entre os
espaços interiores e exteriores, e em sua maioria são implantados em amplos
terrenos, o que permitiu grandes recuos em relação às margens dos lotes, proporcionando assim, o “promenade architecturale”, ou seja, o passeio arquitetural que
permite ao visitante um percurso de contemplação à obra arquitetônica, como as
rampas que levam às entradas principais da Faculdade de Odontologia e do Clube

3270

ifício é zoneado a partir de áreas definidas para determinado público: uso social,
com praça e salão de eventos, salas para diversas atividades, e pontos de venda,
como banca, locadora e lanchonete; seguida da áreas destinadas à administração
e serviço.
Destaca-se a abundância de áreas livres, sendo elas varandas, terraços, jardins
internos e pátios, por exemplo. Com relação aos aspectos de conforto ambiental,
podem apresentar a conjugação da estrutura como elemento de proteção de so3271

27 — 28

SIMPÓSIO

ABR

CIENTÍFICO

BELO HORIZONTE
/

/

2018

lar, como se observa na marquise em balanço do Clube do América, servindo de

BRASIL

2. ANOS 1960-1970

beiral e protegendo o pano de vidro. Outro elemento utilizado recorrentemente
são os cobogós e brises, capazes de ventilar e possibilitar a iluminação indireta ao

O terceiro recorte temporal deste trabalho enfoca a arquitetura moderna produz-

interior dos edifícios, como exemplifica sua utilização na fachada da Faculdade de

ida em Natal entre as décadas de 60 e 70, quando o aspecto da racionalidade da

Odontologia.

construção vem ganhando protagonismo, com a disseminação de fachadas que
evidenciam a separação entre estrutura e vedação, ou a utilização de materiais

Também característico da produção das décadas de 50 e 60, são o painéis decora-

aparentes nas caixas murais, por exemplo. Esta arquitetura privilegia a lógica, o

tivos, com temas artísticos ou regionais, como o painéis da Sede Social do América

rigor construtivo, economicidade e portanto a abstração formal. Nota-se neste

Futebol Clube, do potiguar Newton Navarro e o do Cine Nordeste, de autoria de
Agnaldo Muniz.

momento, como afirma Spadoni (2003), a sedimentação de uma atitude de proje-

Com relação às manifestações residenciais produzida entre os anos 1950 e 1960

entre as décadas de 50 e 60, associado ao “modo carioca da arquitetura moderna

em Natal, assim como a produção não residencial, também caracteriza-se por caix-

brasileira” (Bastos e Zein, 2015, p. 42).

to que encerrou o ciclo do primeiro modernismo brasileiro, repercutido em Natal

as murais que exploram das possibilidades do concreto armado, “material dócil e

São exemplos de tais transformações os casos classificados neste grupo, sendo

generoso a todas as nossa fantasias” (Niemeyer em “Criticada...” 1955, p.47 apud

eles, o Departamento de Estradas e Rodagens- D.E.R. (1965); o Museu Câmara

Segawa, 1999). Diante dos casos catalogados e analisados, foram identificados 61

Cascudo (1969); a Escola Estadual Augusto Severo (1970); o Colégio Criativo (1970);

exemplares neste primeiro recorte temporal da arquitetura moderna natalense.

a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1972); o Centro Administrativo
(1973); e a Escola Estadual Anísio Teixeira (ano de construção não informado).
Tabela 3: Edifícios modernistas natalenses: anos 1960-1970.

QUADRO DE EDIFÍCIOS MODERNOS: ANOS 1960-1970

Figura 2: Exemplares modernos produzidos entre os anos 1950-1960.
Fonte: Imagem elaborada pela autora a partir de fotografias disponibilizadas pelo Acervo MUsA
(2018).
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01 - D.E.R. - Departamento
de Estradas e Rodagens

02 - Museu Câmara
Cascudo

03 - Escola Estadual Augusto
Severo

Av. Salgado Filho, 1808

Av. Hermes da Fonseca,
1389

Rua Mipibu, 449

Lagoa Nova

Tirol

Petrópolis

1965

1969

1970

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa
3273
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05 - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

06 – Centro Administrativo
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grandes rasgos que acentuam sua forma e composição, com a utilização de elementos como cobogós e brises, como exemplifica o Centro Administrativo onde
pérgolas pré-moldadas com formas curvas compõem o prisma. Este volume, que
parece romper sua ligação com o solo, remete ao conceito do prisma elevado.
O edifício dos correios, como também o D.E.R. e o Museu Câmara Cascudo, apresentam pilares e vigas demarcados na fachada, evidenciando, através do tratamento de superfícies, a separação entre estrutura e vedação. Este aspecto car-

Av. Bernado Vieira, s/n

Rua Norton Chaves, 1859

Av. Senador Salgado Filho, s/n

Lagoa Nova

Lagoa Nova

Lagoa Nova

1970

1972

1973

S/ Planta

C/ Planta

C/ Planta

07 - Escola Estadual Anísio
Teixeira

acteriza a caixa mural do edifício moderno produzido entre os anos 1960 e 1970,
que pode ser interpretada como uma simplificação formal em relação a fase de
produção anterior.
Com relação ao aspecto estrutural e espacial, tem-se a modulação como característica dessas arquiteturas. No caso do Museu Câmara Cascudo, no pavimento
térreo se observa a modulação dos pilares permitindo a criação de grandes vãos,
enquanto no pavimento superior permitem-se ambientes com tamanhos modulados.
Átrios, jardins internos e pé-direito duplo são identificados nos edifícios institucio-

Rua Trairi, 480

nais, como no Centro Administrativo e Museu Câmara Cascudo, por exemplo. Com

Petrópolis

relação aos aspectos de conforto ambiental, cobogós, brises, beirais e marquises

Não informado

protegem as aberturas da insolação. As venezianas dão local para as esquadrias

S/ Planta
Fonte: Oliveira (2018).

de alumínio e vidro, e as bandeirolas permanecem nas esquadrias providenciando
aeração e ventilação aos interiores. Os beirais também protegem as aberturas da
insolação direta.

Os exemplares produzidos entre os anos 1960 e 1970 permanecem recuados em

Com relação a outros elementos que podem caracterizar a produção dos anos

suas implantações, e podem apresentar afastamentos maiores ou menores em

1960 e 1970, destacam-se a as estruturas pré-moldados curvas, como as encon-

relação às testadas do terreno, também apresentando elementos de “promenade

tradas no Colégio Criativo. Os painéis artísticos também estão presentes nesta

architecturale” como a rampa de entrada do edifício do D.E.R. a emblemática ram-

produção, como exemplifica o painel colorido situado no interior do Centro Ad-

pa do Centro Administrativo. Com relação aos aspectos da caixa mural e volume-

ministrativo.

tria, continuam a prevalecer os volumes prismáticos, as vezes demarcados por

3274
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A produção residencial dos anos 1960 e 1970 vem apresentando as mesmas trans-

trazem informação referente à datação, mas atribui-se a estes a mesma fase de

formações verificadas na arquitetura não-residencial do período. A exploração

construção dos outros exemplares estudados por apresentarem atributos mor-

plástica do concreto armado que caracteriza a produção do período anterior,

fológicos do período, como o Banco do Brasil Cidade Alta; Edifício Cidade do Natal;

passa gradualmente a dá lugar a uma caixa mural marcada pela separação entre

Condomínio Residencial Chácara; Edifício Prudente de Morais e Edifício Vilar Flor,

estrutura e vedação. São 38 exemplares que são marcados por transitarem entre

conforme tabela a seguir.

o léxico formal da escola carioca e pela gradual adoção das caixas murais caracterizadas por uma “economia” de elementos compositivos.
Tabela 4: Edifícios verticais: anos 1960-70

QUADRO DE EDIFÍCIOS VERTICAIS: ANOS 1960-1970

Figura 3: Exemplares modernistas anos 1960-1970.

01 - Edifício Salmar

02 - Edifício 21 de março

03 - Edifício Sisal

Av. Deodoro da Fonseca, s/n

Rua Vigário Bartolomeu, 635

Rua João Pessoa, 219

Cidade Alta

Cidade Alta

Cidade Alta

1964-1970

1966

1967

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

04 - Ed. Barão do Rio Branco 05 - Edifício Canaçu

06 - INPS/INSS – Secretaria
da Saúde

Av. Rio Branco, 571

Rua João Pessoa, 198

Av. Deodoro da Fonseca, 730

Cidade Alta

Cidade Alta

Cidade Alta

1972

1970

1970

C/ Planta

C/ Planta

C/ Planta

Fonte: Imagem elaborada pela autora a partir de fotografias disponibilizadas pelo Acervo MUsA
(2018).

As décadas de 60 e 70 também testemunham o primeiro episódio de verticalização registrado em Natal, são edifícios que apresentam pilotis, planta livre, ossatura em concreto armado e localizam-se a maioria no bairro da Cidade Alta,
sendo eles: Edifício Salmar (1964-1970); Edifício 21 de março (1966); Edifício Sisal
(1967); Ed. Barão do Rio Branco (1972); Edifício Canaçu (1970); INPS/INSS/Secretaria da Saúde (1970); Assessoria Jurídica da Caixa Econômica Federal (1970); Ducal
Palace Hotel (1976); Edifício da Caixa Econômica Federal Cidade Alta (1978) e Condomínio Morada do Rio Mar (1978). Alguns exemplares também catalogados, não
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09 - Edifício da Caixa
Econômica Federal

Rua João Pessoa (Praça
Padre João Maria)

Rua João Pessoa, 63

Rua João Pessoa, 208

Cidade Alta

Cidade Alta

Cidade Alta

Anos 1970

1976

1978

S/ Planta

C/ Planta

S/ Planta

10 - Condomínio Morada do
Rio Mar

11 - Banco do Brasil Cidade
Alta

12 - Edifício Cidade do Natal

Av. Deodoro da Fonseca

Av. Prudente de Morais, 498

Rua Apodi, 590

Cidade Alta

Tirol

Petrópolis

Não informado

Não informado

1963

S/ Planta

S/ Planta

C/ Planta Baixa

Fonte: Oliveira (2018).

3. Anos 1970-1980
A partir da década de 70, identifica-se na cidade a transformação da produção
modernista em busca de uma linguagem que evidenciava o processo construtivo, a utilização do concreto aparente, o que a literatura passou a designar de
brutalismo. Esta fase é marcada pela construção de edifícios institucionais, como

Av. Deodoro da Fonseca, 240

Av. Rio Branco, 510

Rua João Pessoa, 267

bancos, templos religiosos, um hospital e um estádio de futebol. Os edifícios que

Petrópolis

Cidade Alta

Cidade Alta

compõem o Campus da UFRN também são marcantes no período, contando com

Anos 1978

Não informado

Não informado

blocos de aula, biblioteca, capela e reitoria.

S/ Planta

S/ Planta

S/ Planta

13 - Condomínio Residencial
Chácara

14 - Edifício Prudente de
Morais

15 - Edifício Vilar Flor

Estes edifícios construídos entre as décadas de 70 e 80, que trazem aspectos morfológicos comuns, como a “ênfase na austeridade e homogeneidade da solução
arquitetônica obtidas por meio do uso de uma paleta bastante restrita de materiais” (Bastos e Zein, 2015, p. 79), sendo eles: Banco do Nordeste (1970); CREA,
originalmente Mineradora Brejuí (1971); Tribunal Regional Eleitoral (1972-1980);
Estádio João Cláudio Machado, o Machadão (1972); Edifício Sede da COSERN
(1972); Catedral Metropolitana de Natal (1973-1988); Campus UFRN – Setores de
Aula (1974-1979); Biblioteca Zila Mamede (1974-1975); Capela do Campus (1979);
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Reitoria da UFRN (1979); e Centro de de Convivência da UFRN (1980). Na tabela
abaixo constam os exemplares classificados neste grupo de classificação.

Tabela 5: Edifícios modernistas natalenses: anos 1970-1980

QUADRO DE EDIFÍCIOS MODERNOS: ANOS 1970-1980
01 - Banco do Nordeste

02 – CREA (Mineradora
Brejuí)

03 - T.R.E. Tribunal Regional
Eleitoral

Rua Vigário Bartolomeu e
Praça Padre João Maria

Av. Senador Salgado Filho,
1840

Praça André de Albuquerque,
534

Cidade Alta

Lagoa Nova

Cidade Alta

1970

1971

1972-1980

S/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

04 - Estádio João Cláudio
Machado – Machadão

05 - COSERN

06 - Catedral Metropolitana
de Natal

Av. Senador Salgado Filho, s/n

Av. Senador Salgado Filho,
s/n

Av. Senador Salgado Filho, s/n

Lagoa Nova

Lagoa Nova

Lagoa Nova

1974 - 1979

1974-1975

1979

S/ Planta Baixa

S/ Planta Baixa

S/ Planta Baixa

10 – Reitoria da UFRN

11 – Centro de Convivência
UFRN

12 – Riachuelo Cidade Alta

Av. Senador Salgado Filho, s/n

Av. Senador Salgado Filho,
s/n

Rua José de Alencar, 379

Lagoa Nova

Lagoa Nova

Cidade Alta

1979

1980

Não informado

C/ Planta Baixa

C/ Planta Baixa

S/ Planta Baixa

Fonte: Oliveira (2018).

Esses edifícios tem implantação diferente das outras fases. Apresentam poucos
recuos em relação às margens do lote, ocupando-os quase por inteiro. São ex-

Av. Prudente de Morais

Rua Mermoz, 150

Av. Deodoro da Fonseca, s/n

Lagoa Nova

Tirol

Tirol

1972

1972

1973 - 1988

C/ Planta Baixa

S/ Planta Baixa

S/ Planta Baixa

ao usuário obter a vista do volume a partir do entorno. Em outros casos, como nos

07- Campus UFRN – Setores
de Aula

08 - Biblioteca Zila Mamede

09 – Capela do Campus

edifícios do T.R.E. e do Banco do Nordeste, estes foram inseridos em lotes situados

emplares deste tipo a Biblioteca Zila Mamede, o Hotel Tirol e o Hospital Papi. Por
outro lado, estes exemplares são inseridos em terrenos de esquina, o que permite

em frente à praças, proporcionando ao observador uma área de contemplação do
objeto arquitetônico. Já a Catedral Metropolitana e a Capela do Campus, templos
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religioso, situadas em amplos terrenos, apresentam recuos maiores, favorecendo

Assim como nos períodos anteriores, os painéis artísticos permanecem dentre

inclusive o “promenade architecturale” através de passeios e escadas que guiam o

outros elementos que podem caracterizar essa produção, podendo ser coloridos,

visitante aos seus interiores.

como o encontrado na fachada frontal do edifício anexo do T.R.E., ou moldados
em concreto, como o da Reitoria, que também caracteriza-se pela presença do

Com relação à caixa mural e volumetria, em geral adota-se a solução em mono-

espelho d’água, que acompanha o usuário no passeio até o pátio central da ed-

bloco, num volume único que abriga todas atividades do programa. Nos casos

ificação, sendo um elemento quase que poético na leitura do edifício. Também

em que existem mais de um edifício, se tem uma hierarquia entre eles, como se

destaca-se como material característico da produção a pedra utilizada no revesti-

verifica nos casos do T.R.E. e do CREA, onde os volumes principais (horizontais) se

mento interno, recorrentemente encontrado nos edifícios da UFRN, como na bib-

sobrepõem ao anexos (verticais). Porém, é sabido que tais anexos foram projeta-

lioteca Zila Mamede e Setores de Aula.

dos posteriormente, o que confirma que inicialmente os programas foram solucionados em apenas um bloco. Nas caixas murais, verifica-se a predominância

Com relação à produção residencial, a partir da década de 70 verificam-se trans-

dos cheios sobre os vazios, com poucas aberturas, que podem ser protegidas por

formações em geral, abandonam o “modo carioca” da arquitetura que tira proveito

extensão das lajes, como exemplificam o Hotel Tirol, a Riachuelo, e o T.R.E.

da plástica do concreto armado, e passam a evidenciar os elementos construtivos,
o destaque da ossatura, visíveis inclusive na caixa mural.

No projeto dos anos 1970 e 1980 se dá ênfase à construtividade da obra, ao didatismo e à clareza da solução estrutural, ou seja, os processos construtivos são

Também se identificam neste período manifestações residências designadas

visíveis a olho nu, como nas grelhas bidirecionais que sustentam as telhas de co-

como “híbridas” por Araújo (2014, p.59) ou como “coloniosas” por Aldrigue (2012,

brimento da Reitoria, ou nas vigas salientes que estruturam a Capela do Campus.

p. 143): são residências que possuem organizações espaciais modernas que con-

As coberturas em geral tratam de lajes planas que apoiam telhas de fibrocimento,

vergem com as fases anteriores, mas que retomam elementos coloniais em sua

mas nos casos dos templos religiosos aqui catalogados, são lajes impermeabiliza-

fachada, como “telhados de telha colonial em quatro águas, vergas em arco rebati-

das com intenção monumental. Nesta fase também se destacam as caixas d’águas

do ou pleno, elementos decorativos como ‘pinhas e ‘lampiões’, balcões em ferro,

com apelo plástico, como as encontradas no Campus da UFRN.

painéis de azulejo e portas almofadadas” (Araújo, 2014, p.59).

Com relação aos aspectos de conforto ambiental, esta produção caracteriza-se

Estas manifestações estavam em moda nos anos 1970 e 1980 em Natal, e por al-

pela conjugação entre estrutura e proteção solar. No caso do T.R.E., por exemplo,

gum tempo existiu uma dualidade sobre serem consideradas propriamente mod-

pilares e vigas fixam os brises que protegem as esquadrias da insolação direta. O

ernas ou não. Pelos estudos que embasam essa pesquisa terem sido desenvolvi-

edifício da Riachuelo, também exemplifica essa relação: o monobloco composto

dos a partir dos anos 1990, acredita-se que a produção da década anterior ainda

por grelhas uni e bidimensionais protegem as aberturas da incidência solar. Co-

era considerada muito recente para estimular pesquisas sobre esses casos, e das

bogós, como os encontrados no edifício da COSERN, e brises metálicos, como os

38 residências catalogadas como exemplares desta fase, de maioria caracteriza

do Banco do Nordeste, também são mecanismos de garantir conforto térmico

por uma caixa mural marcada pela economicidade e evidência dos elementos

e luminoso às edificações. Já o edifício da Reitoria apresenta brises em concreto

construtivos, apenas quatro podem ser classificadas como “coloniosas”.

que além de fazer seu papel de conforto climático também contribuiu no aspecto
brutalista da volumetria.
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222 casos catalogados, apresenta-se um panorama da produção modernista natalense.
Embora a revisão bibliográfica sobre a produção regional que embasa os quadros critérios valorativos aponta consonâncias da nossa produção sobretudo com
os casos da Paraíba e Pernambuco, também se reconhecem os aspectos formais
da produção brasileira na nossa amostra, desde a influência da escola carioca
presente nas manifestações dos anos 1950 e 1960, como também no último
episódio apresentado neste trabalho: o da influência do brutalismo paulista na
produção local dos anos 1970 e 1980. Assim, esse trabalho se insere como um
esforço de apresentar um panorama da produção modernista natalense, e partindo da análise da forma do artefato baseando-se num conjunto de critérios valorativos capazes de caracterizar a produção moderna brasileira, num contexto de
trabalhos acadêmicos que ressaltam a arquitetura moderna de diferentes localidades, aqui se apresenta mais um caso: o natalense.

Figura 4: Exemplares modernos anos 1970-1980.
Fonte: Imagem elaborada pela autora a partir de fotografias disponibilizadas pelo Acervo MUsA
(2018).

Considerações finais
Natal testemunhou o ciclo arquitetônico modernista entre os anos 1930 e 1980,
caracterizado pela introdução, consolidação e desenvolvimento dessa linguagem
projetual. Os quatros episódios apresentados, revelam congruências tanto com a
produção regional quanto com a nacional, e através da análise morfológica dos

3284

3285

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

Referências Bibliográficas

quitetura moderna na Paraiba I. João Pessoa: FA Gráfica e Editora/PPGAU-UFPB,

AMORIM, Luiz. Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista. Recife: Luiz Am-

FIGUEIRÓ, Aline Fortes. Art Deco no Sul do Brasil, o caso da Avenida Farrapos, Por-

orim, 2007.
ARAÚJO, Ricardo Ferreira de. Arquitetura residencial em João Pessoa: a experiência moderna nos anos 1970. In: Na urdidura da modernidade. Organizadores Nelci
Tinem e Márcio Cotrim. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.
ALDRIGUE, Maryá de Sousa. Aparências da forma e forma do espaço: análise da
configuração espacial de residências unifamiliares dos anos 1970 em João Pes-

2014. 340p. IL.

to Alegre RS. Dissertação de mestrado. Brasília: Unb, 2007.
GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: Trajetória. Natal: Mariz, 2007.
GUEDES, Kaline Abrantes. TINEM, Nelci. Documentando o patrimônio moderno:
informação e visibilidade. 3 seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte. 2013.

soa – PB. 2012. 260 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Pro-

MELO, Alexandra C. Seabra. Yes, nós temos arquitetura moderna! Reconstituição

grama de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do

e Análise da Arquitetura Residencial Moderna em Natal nas décadas de 50 e 60.

Rio Grande do Norte, Natal, 2012.

Dissertação de Mestrado. Natal: PPGAU. UFRN, 2004.

BASTOS, Maria A. J.; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo:

MIRANDA, João Maurício F. ...Antes que a memória se apague. Natal: EDUFRN,

Perspectiva, 2010.

2010.

PEREIRA, M.V. Análise da concepção arquitetural à luz da arquiteturologia: um es-

NASLAVSKY, G. Arquitetura Moderna no Recife, 1949-1972. 1a. ed. Recife: Prefeitu-

tudo da produção de edifícios de uso não - residencial do arquiteto João Maurício

ra da Cidade do Recife, 2012. v. 01. 150p.

Fernandes de Miranda, entre 1961 e 1981. Dissertação de Mestrado. Natal: PPGAU/
UFRN, 2008.

OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio século de arquitetura: apresentando a produção modernista natalense de 1930 a 1980. Dissertação de mestrado em an-

BARTHEL, Stela Gláucia Alves. Vestígios do Art Déco na cidade do Recife (1919-

damento. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universi-

1961): abordagem arqueológica de um estilo arquitetônico. 2015. Tese (Doutorado

dade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2018.

em Arqueologia e Conservação do Patrimônio Cultural do Nordeste) – Programa
de pós-graduação em arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, Re-

PEREIRA, Fúlvio. As modernas contribuições de Mario Glauco di Lascio. In: Morte

cife.

e vida severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio
moderno no Norte e Nordeste do Brasil. Organizadores Nelci Tinem e Luiz Am-

FARIAS, Fernanda. As expressões arquitetônicas modernizantes em João Pessoa

orim; João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2012. 341p. il.

1932/1955. In: TINEM, Nelci. COTRIM, Marcio. Na urdidura da modernidade, ArSEGAWA, H. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP. 1997.

3286

3287

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR
2018

BELO HORIZONTE
/

/
BRASIL

TRIGUEIRO, E. FEIJÓ, P. Arquitetura em cidades ‘sempre novas’: breve mostra de arquitetura moderna pelas ruas de Natal. 4º DOCOMOMO NNE, Natal: UFRN, 2012.
TRIGUEIRO, Edja. MARINHO, Barbara. ALVES, Maria Heloísa. PINHEIRO, Nathália de
Araujo. Arquitetura moderna natalense: critérios valorativos para a classificação
de novos ícone. Anais do 5 DOCOMOMO NNE, Fortaleza, 2014.
TRIGUEIRO, E. FEIJÓ, P. Arquitetura em cidades ‘sempre novas’: breve mostra de arquitetura moderna pelas ruas de Natal. 4º DOCOMOMO NNE, Natal: UFRN, 2012.s.
5 DOCOMOMO NORTE-NORDESTE. Fortaleza, 2014.

3288

3289

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

O PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO DO
PALÁCIO GUSTAVO
CAPANEMA: CONCEITOS
E DESAFIOS DA
INTERVENÇÃO NA
ARQUITETURA MODERNA.
GONÇALVES, Ana Lucia de Almeida (1); BOTREL, Sandra (2)
1. analuciagoncalves.arq@gmail.com
2. sandra@protherm.com.br

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

1. O MONUMENTO
O Palácio Gustavo Capanema (PGC), outrora Ministério da Educação e Saúde Pública (MES), é um edifício icônico da arquitetura moderna brasileira, modelo de valor
universal, projetado pela equipe coordenada pelo arquiteto urbanista Lúcio Costa, composta por Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos, Jorge
Moreira e Oscar Niemeyer, com a consultoria de Le Corbusier.
A concepção final do projeto elaborado pela equipe ocorreu no início de 1937 e o
resultado foi aclamado como a primeira obra da arquitetura moderna de caráter
monumental a consolidar os cincos princípios básicos corbusianos: planta livre,
fachada livre, pilotis, terraço-jardim e janelas em fita. Em 24 de abril daquele mesmo ano, o ministro Gustavo Capanema lançou a pedra fundamental em solenidade de início das obras. Entretanto, as modificações, as intervenções e as adições
no edifício e no paisagismo projetado pelo Burle Marx, assim como a introdução
das obras de arte, ocorrem ao longo da construção, culminando em sua inauguração em 1945.
O Palácio foi tombado em 1948, apenas três anos após sua inauguração, devido
ao seu caráter representativo da arquitetura moderna internacional, ao acervo
artístico que abriga e à importância conferida ao paisagismo concebido por Burle
Marx, que se integrou a equipe em 1942. A arquitetura, as artes plásticas e o paisagismo estão reunidos em um único projeto integrado como uma obra de arte
completa.
O conjunto arquitetônico apresenta dois blocos, a lâmina vertical e horizontal, em
forma de T e sobre pilotis em centro de quadra, permitindo a livre circulação do
pedestre, agregando o conceito de praça no pavimento térreo da edificação.
A lâmina vertical sobre colunas de dez metros de altura possui quatorze pavimentos. A cobertura tem área construída recuada em relação ao plano das fachadas
e livre com terraço e jardins. Os volumes, correspondentes às casas de máquina
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Os principais elementos de controle passivo utilizados no projeto do PGC foram:

mento e os constituem como elementos arquitetônicos formadores da identidade
visual do monumento.

•

Utilização de “brises” na fachada noroeste (orientação solar 330°);

Além dos postulados da arquitetura moderna incorporados ao projeto e das in-

•

Utilização de persianas na principal fachada envidraçada orientada para a direção sudeste (orientação solar 150°);

ovações tecnológicas nas instalações, a aplicação dos conceitos revolucionários
da arquitetura bioclimática na edificação de dimensões monumentais, visando à
eficiência energética e o conforto ambiental do usuário (térmico e lumínico), afe-

•

fachada nordeste (orientação solar 60°) e fachada sudoeste (orientação solar

riu-lhe novo desafio profissional na experimentação de soluções técnicas e mate-

240°).

riais.
A solução de adequação da arquitetura às condições climáticas ao local compreendeu (i) o emprego dos “brise”-soleils horizontais na fachada noroeste, que recebe
constantemente intensa insolação; (ii) o plano envidraçado – “curtain wall” – protegido por persianas horizontais internas na cor azul “Lucio Costa”, para o controle
da luminosidade e do ofuscamento nos ambientes internos; e (iii) a instalação de
janelas tipo guilhotina, que possibilitam a ventilação cruzada no interior por meio
de aberturas na parte superior das janelas, como previsto por Lúcio Costa. Assim,

Utilização de fachadas cegas para as orientações com grande incidência solar:

•

Utilização de sistema de ventilação cruzada.

•

As principais soluções passivas fizeram parte da concepção original do projeto, entretanto, avaliando-se a ocupação atual do prédio, percebe-se que estas
não têm sido eficientes pelo uso incorreto do “brise-soleil”, da persiana horizontal e da ventilação cruzada.

a brisa fresca proveniente da Baía da Guanabara circula no interior do edifício.

2.1 “BRISE-SOLEIL”

O Palácio Moderno figura na Lista Indicativa ao reconhecimento pela UNESCO des-

Os “brises” nem sempre estão posicionados da maneira correta, permitindo a en-

de 1996 devido a sua importância cultural universal. A elaboração do documento a
ser enviado à UNESCO para a sua candidatura à Patrimônio Mundial está contem-

trada da radiação solar direta e consequentemento do calor e da luz natural excessiva nos ambientes (Figura 1).

plada no planejamento do IPHAN.

2. O PROJETO BIOCLIMÁTICO E CONDIÇÕES DE
CONFORTO AMBIENTAL PASSIVO

Portanto, para potencializar a função dos “brise-soleils”, o posicionamento das
placas móveis deve apresentar a angulação de 45°, posição que apresenta alta
eficiência, no período crítico para a fachada entre os meses de junho à setembro.

As noções de conforto ambiental, ventilação natural e cruzada, com utilização de
elementos arquitetônicos, específicos para o controle da incidência solar e da temperatura interna foram empregadas, evocando um modelo adaptado a seu tempo
de construção sustentável.
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Além de evitar a incidência direta da radiação solar dentro da edificação, as
persianas permitem também o controle da luminosidade e do ofuscamento. A
utilização da iluminação natural é uma característica importante, entretanto, a
fachada sudeste, por ser toda envidraçada, permite a entrada de luminosidade excessiva, o que na prática se torna, em diversas situações, uma condição inadequada, quando não existe um dispositivo de controle da incidência da radiação solar.

2.3 VENTILAÇÃO CRUZADA
A utilizacão da ventilação cruzada natural promove melhorias nas condições termo-higrométricas, podendo representar um fator de conforto térmico, ao incrementar as trocas por convecção e evaporação entre o corpo e o ar interno do
recinto.
Figura 1 - “Brise-soleils”. Fachada noroeste.
Fotografia Adriana Mendes, 2018.

A fachada exposta ao vento fica sujeita a pressões positivas (sobrepressões), enquanto a fachada não expostas ao vento fica sujeita a pressões negativas (subpressão). Esta situação proporciona condições de ventilação do ambiente pela ab-

Nos ambientes de acervo localizados nas áreas adjacentes à fachada noroeste,

ertura dos vãos através da fachada sujeita a pressões positivas (sobrepressões),

onde, além da entrada do calor, a entrada de radiação ultra violeta deve ser evit-

para a entrada de ar e a saída do ar, na fachada sujeita a pressão negativa (sub-

ada, as placas móveis podem ser fixadas em uma angulação maior, minimizando

pressão). A pressão exercida sobre um determinado ponto da edificação depend-

ainda mais a entrada da radiação. Assim, a iluminação natural também será re-

erá da velocidade e do ângulo de incidência do vento (FROTA, 2001).

duzida, contribuindo para a melhoria das condições de conservação dos acervos.

2.2 PERSIANAS HORIZONTAIS

Ambas as fachadas possuem caixilharia móvel, possibilitando a abertura dos
vãos e consequentemente a circulação do ar através do pavimento, em função
da pressão externa do vento (Figura 2). Entretanto, a situação ideal para a unifo-

A maioria das persianas horizontais da fachada sudoeste da edificação foi retira-

midade da ventilação consiste na distribuição das aberturas ao longo de toda a

da devido ao seu mau estado de conservação. A entrada indesejável da radiação

edificação e não localizadas de forma concentrada.

solar direta dentro da edificação tornava a permanência dos usuários dentro dos
ambientes, nos horários de incidência solar, praticamente insuportável entre os
meses mais quentes do ano, ou seja, de dezembro a abril, inclusive.

3294

Por ocasião das correntes de vento intensas, a caixilharia permite graduar a abertura apenas da parte superior, evitando assim que o vento incida diretamente na
zona de ocupação.
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A fachada sudeste da edificação, constituída por um plano envidraçado cinza de
caixilharias móveis e persianas internas de madeira na cor azul, em conjunto com
a fachada noroeste são responsáveis pela ventilação cruzada natural do edifício.
“... graças à caixilharia movediça em todos os vãos do prédio, quando a
viração for leve pode-se deixar o caixilho menor descer externamente no
peitoril; quando ventar, basta deixar apenas uma nesga aberta de cerca
de 6 cm junto ao teto, isto para impedir o tilintar das lâminas soltas das
venezianas...” Carta enviada por Lucio Costa em 1986 ao Ministro da
Cultura Celso Furtado (COSTA, 2011).
Para desespero do Prof. Lúcio, a recomendação da abertura de fresta de seis
centímetros junto ao teto não era adotada e as pessoas só manuseavam a parte
de baixo. Com isso, quando ventava, os papéis, naturalmente, voavam.
Figura 2 – Vista interna das esquadrias com os “brise-soleils”. Fachada noroeste.

O plano de gestão de manutenção do PGC deverá desenvolver um trabalho edu-

Fotografia Oscar Liberal, s/data.

cativo, de modo a orientar e conscientizar os ocupantes da necessidade da aber-

A preservação do sistema de ventilação natural contínua, deixando uma pequena

natural adequada.

abertura na parte superior das fachadas sudeste e noroeste, conforme orientação
do Professor Lúcio Costa, foi uma das premissas do projeto de climatização. De-

tura e do fechamento manual corretamente, para permitir a ventilação cruzada

3. O PROJETO DE REABILITAÇÃO

sta forma, a ventilação cruzada no nível acima da zona de ocupação das pessoas
evita que os papéis sobre as mesas voem. O funcionamento eficaz da ventilação

O projeto de conservação, restauração e reabilitação da arquitetura moderna

cruzada ocorre devido ao conceito “planta livre” dos pavimentos. Caso sejam feitos

leva à reflexão dos limites, das possibilidades e dos desafios de intervir no edifício

fechamentos internos (piso / teto), a ventilação natural fica totalmente compro-

moderno, de modo a garantir a autenticidade do bem, a preservação do significa-

metida.

do cultural, a conservação dos seus espaços arquitetônicos, a modernização dos
equipamentos e o retrofit das instalações.

Os “brise-soleils” móveis instalados ao longo de toda a fachada noroeste, por serem protetores solares externos, apresentam-se como solução mais eficiente no

A questão teórica sobre os conceitos e os critérios de intervenção nos monumen-

seu conjunto, visto que barram o calor antes que penetre no ambiente, reduzindo

tos históricos se aprofundou no século XX em relação aos temas autenticidade,

a incidência de cargas térmicas. Além de melhorar a distribuição da luz natural,

significado cultural, originalidade, conservação da materialidade e procedimentos

permite a ventilação e a diminuição do consumo energético, entre outras vanta-

científicos e técnicos, criando, assim, referências e bases de dados de casos de

gens (SILVA, 2007).
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intervenção, de modo a subsidiar as ações contemporâneas pertinentes à preser-

Os estudos desenvolvidos para a melhoria do conforto ambiental e climatização

vação do patrimônio cultural.

priorizou potencializar os sistemas de conforto ambiental passivos projetados
originalmente; manter, complementar e modernizar os sistemas mecânicos ex-

Com o despertar do olhar para o ineditismo e para a qualidade da arquitetura do

istentes; utilizar novos recursos de engenharia e soluções sustentáveis contem-

século XX que possui significado cultural, a discussão ocorre em torno da proteção,

porâneas, para atingir os padrões atuais de conforto e exigências legais.

da identificação dos valores culturais, da validação da aplicação dos conceitos e da
produção teórica consolidada no campo da conservação e das recomendações vi-

O Projeto de Condicionamento de Ar e de Ventilação Mecânica foi desenvolvido

gentes referenciadas pelas entidades de preservação do patrimônio sobre o modo

tendo como subsídio o projeto de restauração e reabilização do Palácio Gustavo

de intervir na arquitetura moderna tutelada.

Capanema e seu programa de perfil cultural, abrigando atividades educativas, bibliotecas, auditórios, salões de exposições, espaços de memória, arquivos, centro

Nas últimas décadas, verifica-se a intensificação do movimento em defesa da

de formação em gestão do patrimônio, livraria, café, restaurante panorâmico e

preservação e conservação dos atributos da arquitetura moderna, mediante as

área administrativa do Centro Cultural.

ameaças de perda desse acervo. Concomitantemente, sucedem as discussões
sobre novas proposituras de conservação a partir das experiências profissionais

Desta forma, os parâmetros técnicos do projeto de climatização foram definidos

nesse campo multidisciplinar para fundamentar as intervenções na arquitetura

pelo Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar composto por especialistas convida-

moderna.

dos do Ministério da Cultura e profissionais contratados de competência reconhecida na sua área de conhecimento.

Nasce a corrente em defesa do repristinar, do refazer, do reconstruir e da continuidade da execução do projeto original, quando não concluído na sua totalidade.

A necessidade de implantar sistemas de inspeção rotineira e manutenção periódi-

Percebe-se, assim, a tendência tanto à relativização do conceito da autenticidade,

ca por meio de planos de conservação e programas de gestão do edifício é posta

quanto à inobservância ao significado cultural do patrimônio edificado. A varie-

perante o conceito de sustentabilidade do patrimônio, de modo a evitar inter-

dade de soluções de projeto adotadas e as experiências realizadas mostraram

venções de conservação.

resultados conflitantes com os preceitos da conservação.
Os desafios do projeto de climatização do Palácio se pautam na observância ao

4. A METODOLOGIA DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

conceito do projeto original, no respeito ao significado cultural e à autenticidade

A primeira etapa do estudo consistiu em apresentar o diagnóstico da situação at-

do bem patrimonial e na valorização dos atributos arquitetônicos perante as ne-

ual da edificação, tanto dos aspectos físicos, quanto ao que se refere aos sistemas

cessidades contemporâneas, no que se refere às novas funcionalidades de uso

de condicionamento de ar existentes.

dos espaços, às possíveis correções de falhas nos sistemas construtivos, ao atendimento às recentes normas técnicas, à introdução de tecnologias contemporâneas

Além da apresentação do diagnóstico, o estudo teve por objetivo apresentar a

e à renovação dos sistemas e sua complentação.

análise das simulações de carga térmica realizadas com os elementos arquitetônicos originais responsáveis pelas medidas passivas e a possibilidade de emprego
de películas nos vidros para minimizar a entrada de calor na edificação.
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A simulação é o processo de desenvolvimento de um modelo de um sistema real,
e a condução de experimentos nesse modelo, com o propósito de entender o
comportamento do sistema e/ou avaliar várias estratégias (com os limites impostos por um critério ou conjunto de critérios) para a operação do sistema.
Através da simulação computacional é posssível quantificar os benefícios de de-

Tabela 1 – Temperaturas Médias Anuais na Biblioteca Noronha Santos.

terminada possibilidade de projeto de uma edificação, antes mesmo de sua imple-

Fonte: Levantamento realizadas pelo IPHAN (2004 à 2009).

mentação, evitando os custos de execução de uma proposta que possa não ter o
retorno econômico desejado (WESTPHAL, 2007).
O estudo foi desenvolvido utilizando o programa de simulação TRACE 700 da
TRANE CO, que permite obter estimativas das cargas térmicas máximas de um
edifício, modelando a perfomance térmica da edificação 8760 horas por anos, uti-

A análise da medição apresentada permitiu verificar que a temperatura máxima
absoluta foi de 33,4°C e ocorreu no dia 21/12/2006, às 17hs. A média das temperaturas máximas apresentadas na Tabela 1 variou entre 31°C e 26,4°C, sendo que
o maior valor ocorreu em janeiro e o menor em Julho. Já no caso da média das
temperaturas média, estas variaram entre o valor máximo de 28,8°C em março e

lizando arquivos climáticos TRY.

o mínimo de 23,5°C em julho.

4.1 LEVANTAMENTOS DAS TEMPERATURAS

Para efeito de análise comparativa com os valores medidos na BNS, para cada

O levantamento das condições internas se tornava necessário para validar as simulações das temperaturas internas do edifício. Desta forma, o levantamento real-

mês, foram levantados os valores máximos do perfil climático adotado na simulação e feita a média das temperaturas entre 7 e 19 hs, sendo obtidos os segintes
resultados:

izado entre os anos de 2004 e 2009 no espaço da Biblioteca Noronha Santos (BNS)
alimentaram o sistema.
As medições da temperatura foram realizadas praticamente em todos os dias
úteis em 03 (três) horários fixos: 8hs, 13hs e 17hs. Os valores medidos foram
compilados com o objetivo de avaliar o comportamento da temperatura interna
e as médias mensais dos valores de máximos e médios foram obtidas conforme
apresentado na Tabela 1.

Tabela 2 – Temperaturas Médias Anuais / TRACE 700.
Fonte: Biblioteca do Programa TRACE 700.

Avaliando comparativamente os valores apresentados nas tabelas 1 e 2 verificamos que:
•

Entre abril e julho os dados climáticos utilizados pelo TRACE 700 apresentam
valores abaixo dos valores medidos na BNS.
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•

A temperatura medida, nos demais meses, é sempre inferior ao dado climático do TRACE 700, o que se justifica, uma vez que as medições da BNS foram
feitas internamente e os dados climáticos são externos.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE
Para a elaboração do cálculo da carga térmica, o pavimento tipo subdividido em
04 (quatro) zonas térmicas, conforme apresentado a seguir:

Zona 10: Fachada SE (440,1 m2)

Zona 30: Fachada NO - S2 (76,9 m2)

Zona 20: Fachada NO - S1 (307,7m2)

Zona 40: Circulação (153,3 m2)
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Nomenclatura

Descrição

-

sBRsPE

Simulação sem “brise” e sem persiana

-

BR0sPE

Simulação com “brise” na posição horizontal e sem persiana

-

BR45sPE

Simulação com “brise” à 45° e sem persiana

-

BR45PE0

Simulação com “brise” à 45° e com persiana na posição horizontal

-

BR45PE45

Simulação com “brise” e persiana à 45°

-

BR45PE45PR90

Simulação com “brise” à 45° e com persiana na posição horizontal + película Prestige PR90, da 3M, nas duas fachadas.

-

BR45PE45PR60

Simulação com “brise” à 45° e com persiana na posição horizontal + película Prestige PR60, da 3M, nas duas fachadas.

Tabela 3 - Descrição das Simulações.
Fonte: SILVA, 2013.

Com base nos levantamento das áreas de trasnmissão de calor foi calculada a
carga térmica, sendo obtidos os seguintes resultados:

A definição das zonas foi feita com o objetivo de possibilitar a avaliação em separado do impacto das fachadas na carga térmica.

4.2 SIMULAÇÕES
Simulações criando diversas situações foram realizadas, com o objetivo de avaliar
o comportamento térmico da edificação, conforme descrito, a seguir:

1. Tabela 4 – Resumo dos Cálculos.
2.

Fonte : SILVA, 2013.

3.
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4.

Analisando os resultados obtidos, conclui-se:

5.

A inclusão do “brise” implica em grande redução na quantidade da radiação
solar direta incidente na fachada noroeste, em função do sombreamento resultante. Este resultado comprova a importância fundamental da instalação

6.

7.
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4.3 O PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
O PGC constitui um exemplo consciente do conhecimento e aplicação da relação
clima, arquitetura e cultura. O projeto de climatização para o prédio, não poderia

do “brise” no PGC;

deixar de considerar a observância ao conceito do projeto original, o significado

A alteração na angulação do “brise” para 45° reduz ainda mais a incidência

climática. Isolar o edifício hermeticamente e instalar um sistema de condiciona-

solar;

mento do ar para atender o ano inteiro, seria negar a sua própria arquitetura.

A utilização das persianas apresenta uma eficiência bem menor se compara-

O desafio maior era desenvolver o projeto da lâmina vertical sem interferir na

da à utilizaçao dos “brises”. Isso se deve ao fato do “brise” ser um elemento

leitura dos atributos arquitetônicos do pavimento tipo. Este bloco do PGC abriga

externo, que evita que a radiação solar incida na fachada. No caso das persi-

dois tipos de ocupação: os pavimentos com acervos culturais e os pavimentos

anas, a radiação incide na fachada e parte do calor fica retido entre o vidro e

com os ambientes de trabalho e lazer. O primeiro exige as condições ambientais

a persiana.

com controle da temperatura e da umidade relativa do ar devido à conservação

cultural, a autenticidade do bem patrimonial e os atributos da arquitetura bio-

dos bens e o segundo apenas as condições de conforto ambiental para o usuário.
8.

A angulação das lâminas da persiana em 45° apresenta redução da carga compartivamente à posição horizontal;

Neste sentido, os pavimentos que não exigem um controle rígido de temperatura
e umidade relativa em função da sua ocupação, foi adotado o sistema híbrido -

9.

Além da redução significativa da radiação solar, a utilização das persianas im-

misto de climatização e ventilação natural.

pede a incidência direta da radiação solar nos espaços internos. É importante
ressaltar que as condições ambientais sem as persinas, se tornam totalmente

O modo misto ou uso misto de ventilação natural e sistema de climatização pode

desconfortáveis, para não dizer “insuportáveis”, mesmo com a instalação de

ser considerado como a possibilidade de controlar estes dois modos de forneci-

sistema de condicionamento de ar;

mento de ventilação para o ambiente (natural ou climatizada), de forma a garantir
as condições de conforto térmico e de qualidade de ar de um ambiente ocupado.

10. A utilização de película no vidro reduz a radiação solar direta que passa at-

Segundo Berkeley (2013), este sistema usa uma combinação da ventilação nat-

ravés do vidro, sendo analisadas 03 (três) opções: Pretige PR90, Prestige PR60,

ural proveniente de janelas com abertura controlável (de forma manual ou au-

ambas da linha Prestige Crystallin 3M e a 4000 Clear Safety and Security Film

tomática) com sistemas de climatização (NETO, 2013). Na literatura encontram-se

Solar Gard. Entretanto, avaliou-se que as duas primeiras películas alteravam a

algumas formas diferentes de se utilizar esta combinação de modos de ventilação

percepção visual e a estética do pano de vidro da fachada sudeste, tornando-o

(natural e mecânica): Modo Misto Co-corrente, Modo Misto Alternado e Modo Mis-

espelhado e interferindo na tonalidade do vidro. Optou-se, então, pela pelícu-

to por Zonas.

la transparente de segurança 4000 Clear Safety and Security Film Solar Gard.
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Para os pavimentos, onde o condicionamento de ar será apenas para conforto

de ventilação natural e climatização alternam o seu funcionamento ao longo de

térmico, funcionará o sistema misto (híbrido): ventilação natural e condiciona-

um período do ano. Por meio do sistema de automação da edificação, determi-

mento mecânico. Quando as condições externas atingirem os limites previs-

na-se qual modo a ser utilizado, em função de parâmetros como temperatura de

tos, o sistema de condicionamento deverá entrar em operação automatica-

bulbo seco externa e umidade relativa. Este tipo de sistema pode ser usado em

mente e as janelas deverão ser fechadas;

edificações com unidades individuais de climatização e janelas com possibilidade
de abertura (NETO, 2013).

•

A instalação de perfis metálicos com escovinha nas esquadrias tipo guilhotina
para evitar a entrada de ar pelas frestas entre os panos das esquadrias duran-

Desta forma, ao serem abertas as janelas, a ventilação natural no ambiente entra

te a operação do sistema de condicionamento de ar (Figura 4). A entrada do

em operação. Ao serem fechadas, o sistema de automação faz com que o sistema

ar ocorre devido à intensidade da pressão exercida sobre a fachada da edifi-

de climatização reinicie a sua operação.

cação em função da velocidade e do ângulo de incidência do vento.

Nos períodos, quando a temperatura externa estiver excedendo aos limites de
conforto pré-definidos, o sistema de condicionamento de ar será ligado e as janelas
fechadas. Nos períodos, quando a temperatura externa estiver dentro dos limites
de conforto, o sistema de condicionamento será desligado automaticamente e as
janelas abertas, de acordo com a orientação técnica.
Por ocasião da operação do sistema de condicionamento de ar, para evitar sua operação com as janelas abertas, a instalação de sensores nas janelas, interligados
ao sistema de automação do edifício, permite saber, a qualquer momento, quais
janelas estão abertas ou fechadas, sendo então tomadas as medidas necessárias.
Quando da operação do sistema de condicionamento mecânico, caso janelas permaneçam abertas, deverá ser emitido alerta sonoro, para que as mesmas sejam
fechadas.
Considerando os estudos realizados e as ponderações apresentadas, definiu-se
que:
•

Todos os “brises” devem estar posicionados de forma adequada;

•

A instalação das persianas é fundamental para a melhoria da qualidade interna do ambiental;

3306

Figura 4 – Vedação das esquadrias com perfil metálico e escovinha.
Fotografia Adriana Mendes, 2018.

4.1 SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR
O sistema de condicionamento de ar consiste no tratamento do ar por meio do
controle da temperatura, umidade, movimentação, limpeza e pureza do ar, ten-
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do em vista o conforto dos ocupantes ou o estabelecimento de determinadas

Isso se deve a intenção de não serem submetidos a uma situação muito diversa a

condições ambientais necessárias a um processo qualquer, destinado a criar um

sua ambientação do dia a dia.

conjunto de resultados específicos (Silva, 2011).
O projeto teve como partido a criação de dutos aparentes de insuflamento do
Do ponto de vista da conservação do monumento, o projeto observou os se-

ar instalados ao longo do salão com o retorno do ar captado por meio de grelha

guintes critérios:

contínua instalada em parede ao fundo.

•

Integração da intervenção ao monumento, revelando unidade e equilíbrio ar-

As unidades condensadoras foram previstas a serem instaladas num espaço anti-

quitetônico;

gamente usado como cisterna na calçada da rua, em área próxima ao salão.

•

Autenticidade das intervenções, revelando a sua contemporaneidade;

4.2.2 PAVIMENTO TIPO

•

Reversibilidade da intervenção;

O maior desafio de todo o projeto de climatização do Palácio Gustavo Capanema

•

Qualificação da intervenção, considerando a valorização e a longevidade do
bem cultural.

4.2 soluçoes propostas
4.2.1 SALÃO DE EXPOSIÇÕES - Mezanino

foi definir o sistema de climatização dos pavimentos tipo, de forma a não introduzir elementos que trouxessem poluição visual a sua arquitetura de forte identidade, pureza de traçado e clareza espacial.
A solução para o condicionamento de ar dos pavimentos tipo teve como princípio
a concepção do pavimento como “planta livre”, adotando-se uma solução padrão
para todos os pavimentos, de modo a se criar um partido de projeto para toda a
edificação, sendo prevista a seguinte carga térmica:

O sistema de climatização do Salão de Exposições teve os parâmetros ambientais

CARGA TÉRMICA ( Kw )

definidos de modo a atender as exigências de conservação dos acervos nacionais
e internacionais durante as suas amostras com a visitação prevista de até 300
pessoas.
A sala destinada às instalações, exposições temporárias nacionais e internacionais
possibilita a regulagem normal da umidade relativa em 50% admitindo a variação
de ± 5% UR e 21°C admitindo a variação de ± 2°C. Entretanto, a temperatura também pode ser fixada em outro nível, como por exemplo, em 23°C admitindo a
variação de ± 2°C, e a umidade relativa em 60% admitindo a variação de ± 5%, a
fim de atender a conservação dos acervos abrigados em áreas não climatizadas.

3308

LOCAL

PAVTO TIPO

FACHADA
SUDESTE

CARGA MÁXIMA
FACHADA
CIRCULAÇÃO
NOROESTE

CARGA
TOTAL

(440.1 m2)

(153.3 m2)

(307.7 m2)

(901.1 m2)

86,7

5,5

41,0

133,2

CARGA
SIMULTÂNEA
130,6

Tabela 5 – Cargas térmicas.

Tendo em vista as características arquitetônicas específicas do Palácio e o objetivo
de atingir as premissas e ou parâmetros definidos, o Projeto de Condicionamento
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de Ar e Ventilação Mecânica nos pavimentos considerou o sistema do tipo expansão direta, com condensação a ar, tipo “Multi-SPLIT VRF”, a solução adequada.
O sistema tipo VRF possibilita a instalação de diversas evaporadoras interligadas
a um único condensador, além de permitir distâncias maiores do que o sistema
“split” convencional, entre os equipamentos evaporadores e o condensador. As
unidades evaporadoras foram distribuídas ao longo de todo pavimento, de modo
a não causar impacto visual em decorrência da inserção destes equipamentos no
pavimento.
Assim, parte das unidades evaporadoras foram alocadas dentro dos armários centrais existentes, os quais serão adaptados no projeto para abrigar os equipamentos (Figuras 5 e 6). Os drenos destes equipamentos deverão correr pelo entre
piso até os “shafts” indicados, onde serão coletados pelo sistema de drenagem da
edificação.
O encaminhamento das tubulações de cobre até as unidades evaporadoras foi
desenhado em parte de forma aérea, na região das Instalações Sanitárias, e pelo
piso ao longo do pavimento.

Figura 6 - Adaptação armários de madeira.

Em alguns setores que não possuem armários, as unidades evaporadoras de piso
especificadas serão inseridas em caixas metálicas desenhadas de acordo com a
linguagem e o material das caixas de passagens existentes, conferindo unidade e
harmonia estética ao conjunto dos elementos arquitetônicos (Figura 7). Os drenos
destes equipamentos serão distribuídos pelo piso até os pontos indicados na
planta baixa, onde serão coletados pelo sistema de drenagem da edificação.
Para garantir a qualidade do ar interno é preciso que seja introduzida no sistema uma vazão de ar exterior, definida em função do número de pessoas e do
tipo de atividade. Uma vez que as unidades evaporadoras não possuem pressão
disponível para a captação do ar externo estão sendo previstos sistemas de pressurização do ar de renovação, individualizados por pavimento. O ar será captado
do exterior e após ser filtrado será insuflado no ambiente, sendo conduzido até

Figura 5 – Planta baixa do pavimento tipo.
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Cada pavimento possuirá além dos equipamentos do sistema de HVAC - Heating,
Ventilation, and Air Conditioning, sistema de automação independente, a ser programado de acordo com a demanda de uso de cada pavimento.
O sistema de climatização dos pavimentos que abrigam acervos culturais apresentam parâmetros e condições de funcionamento mais rigorosas, a fim de atender
as exigências da conservação dos bens.
Segundo Stefan Michalski, a umidade relativa incorreta e sua flutuação nas áreas
de acervo são agentes de deterioração. A umidade relativa acima 75% aumenta
rapidamente a taxa de deterioração.
Considerando as orientações internacionais e as características climáticas da ci-

Figura 7 – Armários novos.

dade do Rio de Janeiro, que apresentam altas termperaturas durante 6 meses

O insuflando o ar externo para os ambientes será feita através de grelhas instala-

temperatura nas áreas de acervo não deverá exceder ao limite de 24°C, admitin-

das no piso, junto às unidades evaporadoras por meio da instalação de um duto

do a variação de ± 2°C e a umidade relativa ao limite máximo de 60% admitindo a

embutido de 12 cm ao longo do pavimento. Junto a fachada noroeste, os dutos

variação de ± 5%.

de pressurização do ar externo serão distribuídos ao longo da fachada, ao nível do

do ano (novembro a abril) e a umidade relativa elevada durante todo o ano, a

piso, sendo o ar insuflado lateralmente através de grelhas.

O sistema de automação do prédio projetado controlará a temperatura, a umi-

A instalação das unidades condensadoras ocorre no próprio pavimento na sua

quando excedidos.

maioria, junto à fachada noroeste, uma vez que esta fachada permite que sejam
feitas tomadas e descarga de ar, sem maiores impactos visuais do equipamento

dade relativa e a qualidade do ar, de modo a restabelecer os padrões definidos

5. CONCLUSÃO

na fachada, graças aos “brises” existentes.
Os estudos, as pesquisas e as prospecções no edifício foram realizados para a
A troca do ar de condensação será feita através das janelas que deverão perman-

elaboração do termo de referência do projeto executivo de climatização, contrat-

ecer abertas. A tomada do ar será feita de forma livre pelas aberturas, contudo a

ado pelo IPHAN em momento subsequente.

descarga do ar de condensação será conduzida através de duto até junto à fachada, para evitar curto circuito do ar.

O termo de referência do projeto de climatização, inserido no programa de reabilitação do Palácio Gustavo Capanema, teve um olhar especial em se tratando de
intervenção em monumento da arquitetura moderna icônica, que abriga áreas de
trabalho, lazer, acervos museológicos, arquivos e bibliotecas.

3312

3313

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

2018

/
BRASIL

As áreas de acervos, arquivos e bibliotecas exigem um controle rigoroso das suas

O sistema de climatização deve possibilitar o controle rigoroso da variação da

condições ambientais em função da conservação dos bens. Considerando a es-

temperatura e da umidade relativa dentro dos valores permitidos como condição

pecialidade do projeto, a coordenação indentificou a necessidade premente de

sine qua non para a conservação do acervo.

instituiuir um Grupo de Trabalho interdisciplinar composto por especialistas em
conservação, segurança, climatologia, museologia, ar condicionado, climatização,

Todavia, torna-se fundamental o monitoramento diário dos acervos para aval-

conforto ambiental, além da equipe permante do projeto de restauração e reabil-

iação do seu estado de conservação e da taxa de deterioração. Caso necessário,

itação do PGC, do gerenciamento e dos consultores.

deve-se adotar as medidas corretivas definidas pelos conservadores, ajustar a
temperatura e a umidade relativa do sistema para minimizar possíveis danos que

Os especialista do próprio Ministério da Cultura foram convidados para a se inte-

possam ocorrer e comprometer a longevidade das coleções e das obras de arte.

grar à equipe, junto com os profissionais contratados de competência reconhecida na sua área de conhecimento.

Atualmente, os projetos de restauração e reabilitação do PGC se encontram concluídos. O IPHAN já executou a obra de impermeabilização dos terraços, restau-

A partir das referências bibliográficas, orientações internacionais, do conhecimen-

ração dos terraços jardins do Burle Marx e dos elementos pétreos da fachada, a

to técnico associado à experiência, os dados climáticos da cidade e as condições

conservação das esquadrias, o restauro dos “brises” e dos manéis e a colocação

ambientais do próprio edifício, os parâmentros foram definidos de acordo com a

da película de segurança 4000 Clear Safety and Security Film Solar Gard nos vidros

especificidade do projeto.

das esquadrias.

A climatização do Salão de Exposições apresenta a sua regulagem normal da

A execução da última fase da obra de restauração está prevista para ser iniciada

umidade relativa em 50% admitindo a variação de ± 5% UR e 23°C admitindo a

em momento seguinte à conclusão da atual etapa da obra de restauro das es-

variação de ± 2°C. Estes parâmentros foram definidos segundo as exigências ad-

quadrais.

otadas pelos centros culturais e museus, considerando o programa de uso do espaço de abrigar exposições internaionais.
As áreas de acervos, arquivos e bibliotecas do PGC se encontravam em espaços
não climatizados com controle de temperatura e umidade. Os parâmetros do projeto de condicionamento do ar foram assim ajustados em função das condições
que as coleções estavam ambientadas.
Desta forma, a temperatura nas áreas de acervo não deverá exceder ao limite de
24°C, admitindo a variação de ± 2°C e a umidade relativa ao limite máximo de 60%
admitindo a variação de ± 5%.
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RESUMO
O Conjunto Nacional é um edifício de características modernista de uso misto residencial, comercial e serviços - que ocupa um quarteirão inteiro da Avenida
Paulista. O partido arquitetônico integrador entre arquitetura e urbanismo é o
atributo principal destacado na declaração de valor feita pelo CONDEPHAAT, através
da resolução de tombamento SC 22/05, de 07 de abriu de 2005. Como a maior
parte dos artefatos arquitetônicos históricos e culturais do movimento moderno
há dificuldade de entendimento das possibilidades de intervenção ou, quando
necessário, das formas adequadas de restauração e uso do edifício por parte de seu
corpo administrativo, que é privado e não público, diferente do que é peculiar ao
patrimônio histórico arquitetônico brasileiro.
O edifício é composto por um bloco horizontal com térreo e mezanino comerciais
além dois subsolos, ocupando toda a quadra; e uma lâmina vertical com três blocos,
sendo dois destinados a serviços e um a residência. O bloco horizontal é articulado
através de escada rolante entre o térreo e o mezanino; uma rampa elíptica, coberta
por uma cúpula translucida em seu último patamar, dando acesso ao terraço jardim
na cobertura desse bloco; e por meio de elevador, por toda verticalidade do conjunto.
“O Projeto incorporou um desenho que revela menos a ideia de um monumento
independente em relação à metrópole e mais o desejo de construir espaços de uso
coletivo” (Viegas, p17)
Através do interior da quadra, no térreo totalmente coberto, é possível transitar
cruzando entre as ruas de acesso - Av. Paulista, Alameda Santos, Rua Augusta e Rua
Padre João Manoel – por, pelo menos, um acesso em cada. Essa área, de uso públicoprivado, forma um pavimento comercial, dotado de equipamentos urbanos como
telefones, bancos, caixas eletrônicos, elevadores; formando originalmente uma praça
contendo cafés, restaurantes, lojas e cinemas, e onde a continuidade entre o passeio
público e o interior é ressaltado pela uniformidade do piso que, tanto internamente
quanto no exterior, segue o mesmo padrão de mosaico português.
Para aqueles que chegam de carro é possível estacionar no subsolo, onde há,
também, vagas para os condôminos. Esses podem fazer acesso as suas unidades
tanto a partir dos elevadores do subsolo, como a parir da recepção localizada no
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térreo. O subsolo ainda permite acesso e abastecimento ás unidades comerciais do
térreo (restaurantes e cinema) e ainda há infraestrutura e armazenamento de lixo
além de coleta seletiva. O Edifício Aiupia, residencial, conta com acesso exclusivo pela
Alameda Santos, e suas vagas são restritas, sem acesso aos demais condôminos e
visitantes.

modernistas vinham sofrendo durante a década de 50, principalmente quanto
a setorização das funções. A ampliação das revisões modernistas pode ser
compreendida de forma pratica com a sobreposição de funções, como acontece no
Conjunto Nacional, é a nova forma de encarar como o homem poderia habitar as
novas cidades.

Essa composição do uso arquitetônico fez com que fosse concedido ao conjunto, no
ato de seu tombamento, atributo de antecessor dos shoppings centers, porém, se faz
necessário esclarecer que, essas características de partido são a base do pensamento
de Le Corbusier para uma cidade ideal, que tinha como referência espacial para
escala da cidade, a residência, tomando como referência o ideal a quadra como
fração urbana mínima. O Conjunto Nacional possui qualidades que o integram a
cidade enquanto os shoppings centers são concebidos de forma a encerrar suas
atividades em seu próprio espaço, com mínimo contato com exterior, na maioria das
vezes esses edifícios são projetados de forma que o usuário perca noção de espaço e
tempo.

Libeskind se interessou pela arquitetura como uma expressão artística. Continuou
pintando, participando de várias exposições coletivas e uma individual. Apesar de ter
formação marxista, morado no Edifício Louveira e mostrar admiração pela Escola
Paulista, liderada por Vila Nova Artigas, o arquiteto do Conjunto Nacional sofreu
maior influência de Le Corbusier e Lucio Costa.

As ideias de Le Corbusier é a aplicação direta e discutida das ideias contidas na Carta
Modernista de Atenas de 1933 que direciona as novas construções, estabelecendo
a segregação das funções urbanas, ideias muito difundidas, principalmente fora da
Europa Ocidental, onde Le Corbusier sofria fortes críticas mesmo pelos modernistas.
No Brasil, em especial, essas ideias foram amplamente aceitas, sendo aplicadas de
forma mais ampla na concepção e construção de Brasília.
Durante a década de 1950 as discussões dos fundamentos da arquitetura
moderna estavam ampliadas o CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna) foi substituído pelo chamado TEAM X que discutia a setorização urbana,
entre outros tópicos, em crítica a experiência de Brasília. No Brasil a chamada Escola
Paulista consolidava a supremacia da arquitetura moderna na cidade, também,
em negação a muitas das ideias de Le Corbusier. “A construção de um edifício pode
levantar questões que alteram as referências para a compreensão dos problemas
urbanos, dimensão que transcende a obra e seu sítio” (Viegas, p16)
O Projeto do Conjunto Nacional é de 1955 quando seu arquiteto, David Libeskind,
tinha apenas 26 anos, e estava bastante inserido nas discussões que os preceitos
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Foi através de Lucio Costa que Libeskind ficou sabendo do concurso que José Tijurus,
empresário da rede hoteleira Horsa, havia aberto para elaboração de projeto para
uma área de aproximadamente 14.600m2, onde existia um palacete edificado,
remanescente do período cafeeiro, projeto de Victor Dugubras, demolido logo após a
aquisição do terreno pelo empresário.
A aquisição do terreno foi feita em 1952 e a ideia de Tijurus era implantar um
empreendimento nos padrões do Rockfeller Center de Nova Iorque: um hotel com
520 apartamentos distribuídos em vinte e sete pavimentos voltado para a avenida
Paulista e um condomínio residencial com acesso pela Alameda Santos, além de
um teatro na esquina da Av. Paulista com a Rua Augusta. Essa concepção gerou
ampla discussão pela prefeitura e comunidade, tendo um projeto aprovado e depois
revogado seu alvará de construção, o que fez com que Tijurus lançasse um concurso
para um novo partido arquitetônico que atendesse as novas exigências da prefeitura.
Em 1957 o restaurante Fasano foi aberto espalhando mesas por toda a calçada
interna e externa do térreo, tornando o local ponto de grande agitação tanto de dia
quanto de noite. Apenas no ano seguinte é que ocorreu a inauguração oficial da
primeira fase do Conjunto Nacional contando com a presença do, então presidente
da república, Juscelino Kubitschek. O restaurante Fasano se instalou, então, no
mezanino com seus luxuosos serviços e passou a ser palco obrigatório para
apresentações de músicos internacionais.
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Os anos posteriores marcaram a consolidação do edifício como ponto cultural da
cidade. O Cine Astor foi inaugurado e eleito o mais luxuoso da cidade, a escada
rolante é instalada, sendo a terceira existente em São Paulo, e a Livraria Cultura foi
transferida para o prédio. Tempos depois o espaço do restaurante Fasano foi vendido
para a Liquigás, o Grupo Fasano permanecendo, apenas, com sua confeitaria aberta.
Enfim, estabelecia-se no Conjunto Nacional a vida que seu programa arquitetônico
havia previsto.
Nos anos de 1970, devido à má gestão do conjunto pelo grupo Horsa, agregado
a mudança do interesse na ocupação original do espaço, começaram a aparecer
sinais de degradação em sua construção. A falta de manutenção e uso indevido da
infraestrutura culminou num incêndio de grandes proporções no ano de 1978.
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Para resolver, por exemplo, o problema de armazenamento de lixo que se acumulava
no subsolo à espera do dia da retirada pela prefeitura, foi implantado sistema de
coleta seletiva e posteriormente de reciclagem através de arte e artesanato, mesmo
que a coleta seletiva, não seja obrigatória para grandes edifícios, como defendem
muitos urbanistas. O térreo passou a abrigar exposições de arte, em sua maioria
ligadas a questão do lixo, e em épocas festivas, a fachada do bloco horizontal é
ornamentada com artesanatos a base de material reciclado: são ações de incentivo e
propagação da reciclagem.

Em meados da década de 1980, quando o Grupo Savoy adquiriu o que restou do
Grupo Horsa a revitalização do Conjunto Nacional começou a acontecer. A nova
gestão trocou a empresa de cinema por outra, mais moderna, logo voltando a ser
considerada a melhor sala da cidade. O restaurante Viena se instalou no térreo,
onde permanece até hoje. Todo o térreo foi reformado, assim como as recepções dos
blocos comerciais e do residencial, além disso, foi feita a restauração do paisagismo
do terraço.

Segundo relato do arquiteto Aurelio Longo, parte do comitê administrativo do
conjunto, o tombamento do edifício foi pedido pelo condomínio como forma de
conservar seus usos. A partir do momento que foi concedido seu reconhecimento
de valor cultural e artístico municipal isso passou a respaldar as normas internas
da administração. Dessa forma foi possível, por exemplo, estabelecer a remoção de
todas as paredes que fechavam a área sob pilotis do terraço-jardim, mesmo que não
tenha sido mantida aberta, como originalmente era, a solução, por hora encontrada,
foi de que o fechamento fosse feito por envidraçamento da área, permitindo fruição
visual, e sua ocupação por uma academia de ginastica, uma atividade ligada ao
lazer, atividade essa, de vocação desse espaço atribuída no partido arquitetônico de
Libeskind.

De acordo com que os contratos de locação das unidades comerciais e dos escritórios
iam vencendo, a administração estabeleceu novos critérios para renovação: padrão
de uso, materiais, além de padronização na aplicação de fachada e comunicação
visual. Estabeleceu-se um comitê técnico para avaliação de projeto para cada
unidade, muito similar com que acontece nos shoppings centers.

Assim como os postes ou parcos dutos subterrâneos das cidades brasileiras estão
lotados de cabos transmissores de toda tecnologia dessa hera, o Conjunto Nacional
também está com sua capacidade de transmissão esgotada em seus shafts. O
Problema se agrava com relação a carga de energia máxima atribuída ao conjunto
pelo fornecimento público de energia, hoje muito inferior ao adequado.

Esse comitê desenvolveu um plano diretor para o condomínio, visando recuperar e
modernizar as condições de uso. Nele foram estabelecidas metas para solucionar
problemas, como a limpeza das fachadas, muito antes de entrar em vigor a chamada
lei cidade limpa; e acessibilidade, antes que as normas fossem legislativamente
obrigatórias. Também prestigiou programas para solucionar a falta de ocupação
das vastas áreas destinadas aos cinemas, desproporcionais as necessidades
contemporâneas, coleta e armazenamento de lixo além de modernização
infraestrutura.

Além disso, sendo o primeiro condomínio vertical da Avenida Paulista, numa época
em que não se vislumbrava a popularização de transmissão de dados, voz e imagem
condicionada a energia elétrica e estando, quase 60 anos depois, na posição de
marco arquitetônico e cultural, ponto de encontro de uma avenida emblemática
quanto a força da maior metrópole brasileira, e completamente verticalizada, é de
fácil compreensão que o Conjunto Nacional vem adequando todas as suas unidades,
seja residência, comerciais ou de escritório para um consumo energético equilibrado.
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Aurélio Longo na última das duas versões do Plano Diretor, com quase vinte anos
de concepção (há previsão de início de uma nova versão), já previa a criação
de uma estrutura auxiliar, ampliando os shafts verticais do conjunto Enquanto
não se consegue recursos suficientes para tanto, o possível é usar, em seu
máximo, a capacidade existente: os condôminos podem conectar-se ao sistema
de PABX de telefonia já constituído, mas não há possibilidade de levar a uma
unidade um número externo; as lâmpadas das unidades comerciais e escritórios,
obrigatoriamente, são de LED, com baixo consumo energético; não é possível locar
unidades para estabelecimentos de negócios que necessitem de alta carga de energia
por problemas de fornecimento público, como dito anteriormente.
É importante salientar que como a gestão do condomínio é feita com recursos
próprios é determinante que suas diversas unidades sejam ocupadas e gerem
renda, através do pagamento das taxas condominiais, para que o funcionamento,
adequação e manutenção sejam possíveis. Por isso, e devido a oferta de edifícios
munidos de toda tecnologia, mas certamente sem o mesmo charme que o Conjunto
Nacional, a necessidade de formas criativas e não usuais da maximização do uso da
infraestrutura existente, sem, no entanto, prostituir as características atribuídas do
patrimoniais.
O Conjunto Nacional foi concebido como fragmento da cidade, um modelo de
ocupação a ser seriado e, portanto, tem problemas característicos da cidade a
ser encarado, precisando ser administrado sob essa ótica para que os vínculos de
afetividade, pertencimento e de marco referencial estabelecido junto aos habitantes
da metrópole durante os anos não sejam amainados.
O tombamento de um edifício nada mais é do que a declaração de seu valor artístico
e histórico e os conceitos de preservação e de intervenção num edifício patrimonial
do período pós-industrial deve considerar os atributos tecnológicos que o projeto
desses edifícios consideraram, principalmente no que se refere o edifício em questão
que além das técnicas construtivas e seriação dos elementos arquitetônicos, tem a
vivacidade urbana como atributo essencial para sua existência.
Gustavo Giovannoni apesar de muito criticado em sua época, por não entender
as manifestações modernistas, dizia que os atos não conservativos devem ser
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guiados pelo pensamento de cunho cultural (arte e história), também para resolver
questões práticas que devem ser subordinadas as razões culturais. Em sua teoria de
restauro filológico ou cientifico diz que se deve tratar lacunas através de elementos
diferenciados e fazer o enfrentamento de questões peculiares a cada obra, mantendo
unidade de critérios.
A partir das afirmativas de Giovannoni pode-se concluir que um edifício cuja
tecnologia construtiva é seriada e onde há existência do registro de todos os seus
atributos, a forma adequada de intervenção, deve ser a utilização dos mesmos
mecanismos existentes na época da sua concepção e construção, no caso modernista
a seriação e mecanização do método construtivo.
O movimento moderno é uma das manifestações com maior representatividade
nas diversas áreas das de produção artísticas nacional e por isso se faz necessário
entender e atribuir parâmetros para a conservação dos seus registros mais
relevantes. No caso da arquitetura modernista brasileira, campo experimentação
reconhecida internacionalmente, pode-se perceber que há possibilidade e interesse
do uso privado, que tem toda a condição de conservação patrimonial, desde que haja
clareza metodológica.
Os enfretamentos administrativos vão além da adequação as leis e normas vigentes
no município ou de infraestrutura, também há aspectos sociais e econômicos que se
refletem na ocupação de seu território. Como já mencionado, na década de 1970,
o desinteresse de uma determinada parte da população, que até então ocupava
as dependências do prédio, pela região da Av. Paulista, fez com que o condomínio
entrasse em declínio.
Hoje, com a crise econômica que o país enfrenta, há uma diminuição na ocupação
das unidades do prédio, sendo destacável a diminuição da área da Livraria Cultura,
que está devolvendo as lojas menores à administração e ficará apenas com a loja
maior, antigamente ocupada pelo Cine Astor.
Como lição já aprendida pelos erros do passado, a administração, vem procurando
alternativas que não desqualifiquem o conjunto por falta de uso. O planejamento
tornou-se mecanismo de preservação desse ícone patrimonial e em momento de
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crise, onde se tem que concorrer com o aumento da oferta imobiliária de toda a
ordem no entorno do condomínio, lançar mão dos sentimentos de valor atribuídos
ao Conjunto Nacional pela população é um meio de suprir as possíveis desvantagens
técnicas de se habitar ali.
“Sem sentimento não há reconhecimento de algo como parte integrante e essencial
a nós (...) Conservar significa viver no valor de uma linguagem, resultando-a, com
todos os riscos daí derivados” (GAllo, p98). O sentimento de pertencimento é inerente
ao habitante que enxergou, a partir do primeiro espigão da avenida, brotarem
tantos outros prósperos edifícios altos, que consome cultural visitando anualmente
as mostras de cinema, compra seus livros ou simplesmente cruza a quadra pelas
ruas internas do Conjunto Nacional. Um edifício desse porte, assim como as cidades,
precisa de estratégias, como um plano diretor, para ser adaptável as necessidades
contemporâneas, preservar sua essência e, assim, reafirmar sua vitalidade.
Palavras-chave: arquitetura moderna, patrimônio histórico, preservação, plano
diretor.
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Qualquer artefato só pode ter interesse patrimonial se for representativo de um
período para uma determinada comunidade que por esse artefato nutra algum
tipo de vínculo emocional. O Conjunto Nacional é resultado do desenvolvimento
da cidade de São Paulo, sendo necessário retornar à expansão sua ocupação afim
de entender em que medida o Conjunto Nacional é representativo a essa comunidade cosmopolita e especula, em que medida, contribui para percepção evolutiva
da administração pública e os valores sociais no trado do patrimônio, necessários
a análise da administração privada do artefato arquitetônico por meio de seu plano diretor.
O século XIX foi fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e de
sua formação cosmopolita. Em meados desse século, com aumento da exportação do café, que precisava ser beneficiado antes de comercializado, atraíram
investimento estrangeiro, aterros permitiram a construção de luxuosas estações
ferroviárias, mudando a área de maior importância da cidade para região da Luz
e Barra Funda, propiciando, também, o início dos problemas de alagamento da
cidade. Ao final desse século, com a abolição da escravatura, a imigração, principalmente de italianos fez com que a população paulistana quadriplicasse em
menos de dez anos.
Os migrantes compunham mão de obra mais especializada que a existente no
país. Muitos se estabeleceram em São Paulo, gerando ampliação na demanda
habitacional, fazendo com que os proprietários das chácaras localizadas no entorno da cidade, correspondente ao centro expandido de hoje, loteassem essas
propriedades. Também os cafeicultores passaram a preferir morar na cidade.
Esses loteamentos, construídos com técnica de alvenaria italiana e alvenaria alemã
ao estilo neoclássico, respeitavam tão somente a lei de mercado, sem haver planejamento de expansão ou de impacto sobre a topografia, crescendo após o plano e
embelezamento promovido em 1875 por João Teodoro, que além de saneamento,
promoveu algumas obras viárias, entre as quais a ligação da região da Consolação
a chamada Cidade Nova. Com o saneamento, não havia mais necessidade em
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morar próximo as fontes e chafarizes e a expansão imobiliária pode subir para

na Água Branca. A Villa Matarazzo, projetada pelos italianos Luigi Mancini e Giulio

além do Cemitério da Consolação.

Saltini, foi a primeira a ser habitada.

É importante ressaltar que apenas no ano de 1982 houve um órgão par regulação

Subsequentemente, com a implantação pela The Tramway, Light and Power Co

do solo paulistano, a “Intendência de Obras Municipais”, mais tarde “Comissão

Ltda do bonde elétrico, cuja linha que chegava a Avenida Paulista era mantida

Técnica de melhoramento da Cidade”, “será a primeira instância administrativa cri-

com sofisticação, o interesse pelas propriedades localizadas nos bairros providos

ada com finalidade urbanística, ou seja, visando a elaboração e do plano geral da

por essa linha de bonde disparou, e em seus lotes foram construídas mansões em

cidade” (Toledo, 1996).

uma profusão de estilos europeus, entre elas, a Vila Horácio Sabino, projetado por
Victor Dugubras ao estilo art nouveau, edificada no terreno, um quarteirão inteiro,

Para atender as expectativas da aristocracia cafeeira e dos proprietários das in-

onde mais tarde o Conjunto Nacional viria ocupar.

dustrias, refletindo o tímido plano de embelezamento de João Teodoro, e tendo
como referência a atmosfera parisiense, alguns bairros jardins foram projetados e

O Conjunto Nacional é um edifício de características modernista de uso misto -

construídos com qualidade singular. Em 1890, no topo do Espigão Central constru-

residencial, comercial e serviços. O partido arquitetônico integrador entre arquite-

iu-se a Avenida Paulista, um bulevar de vinte e oito metros de largura inspirado

tura e urbanismo é o atributo principal destacado na declaração de valor feita

na Champs Elysées, dotada de luz, uma ambiência pitoresca e preservando ao

pelo CONDEPHAAT, através da resolução de tombamento SC 22/05, de 07 de abriu

máximo a mata original, posteriormente transformada em parque pelo paisagista

de 2005. Como a maior parte dos artefatos arquitetônicos históricos e culturais

francês Paull Villon”.

do movimento moderno há dificuldade de entendimento das possibilidades de
intervenção ou, quando necessário, das formas adequadas de restauração e uso

A Avenida Paulista foi inaugurada e parte de seus lotes adquiridos por abastados

do edifício por parte de seu corpo administrativo, que é privado e não público,

barões do café e figuras emergentes da indústria e comercio durante a imponen-

diferente do que é peculiar ao patrimônio histórico arquitetônico brasileiro.

te recepção inaugural em 1916, no local onde hoje é o MASP. Os lotes, com dimensões aproximadas de 12.000 metros quadrados, constituíam chácaras próxi-

O edifício é composto por um bloco horizontal com térreo e mezanino comerci-

mas a cidade, a serem usufruídas aos finais de semana. A dificuldade de acesso e

ais além dois subsolos, ocupando toda a quadra; e uma lâmina vertical com três

a distância da região central, além ser considerada uma região perigosa, fez com

blocos, sendo dois destinados a serviços e um a residência. O bloco horizontal

que o loteamento não fosse visto como um bom local para estabelecimento de

é articulado através de escada rolante entre o térreo e o mezanino; uma rampa

moradia. Além disso, na área central ainda haviam áreas para estabelecimento

elíptica, coberta por uma cúpula translucida em seu último patamar, dando aces-

das abastadas casas e vilas - mansões com casa de empregados contigua, jardins,

so ao terraço jardim na cobertura desse bloco; e por meio de elevador, por toda

horta e criação de animais.

verticalidade do conjunto.

No ano de 1895 foi criada a primeira linha de bondes, a tração animal. Foi no mes-

Através do interior da quadra, no térreo totalmente coberto, é possível transitar

mo ano que o primeiro projeto, de autoria de Augusto Fried, foi aprovado pela

cruzando entre as ruas de acesso - Av. Paulista, Alameda Santos, Rua Augusta

prefeitura para a construção da mansão de Adam Von Büllow, fundador da Cia

e Rua Padre João Manoel – por, pelo menos, um acesso em cada. Essa área, de

Antártica Paulista, nessa época um abatedouro suíno e fabrica de gelo localizada

uso público-privado, forma um pavimento comercial, dotado de equipamentos
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urbanos como telefones, bancos, caixas eletrônicos, elevadores; formando origi-

Elevando os edifícios sobre os pilotis, o térreo é liberado, desvinculando o edifício

nalmente uma praça contendo cafés, restaurantes, lojas e cinemas, e onde a con-

do traçado urbano e o vinculando a orientação solar. Ainda integra, em seu in-

tinuidade entre o passeio público e o interior é ressaltado pela uniformidade do

terior, funções distintas desde equipamentos da vida pratica até o lazer - a vida

piso que, tanto internamente quanto no exterior, segue o mesmo padrão de mo-

moderna atividades cotidianas como cozinhar ou lavar roupas deveriam ser racio-

saico português.

nalizadas, já que, a partir da Segunda Guerra Mundial a mulher passou a integrar
a força de trabalho. Finalmente, esse conceito propunha relação dispares entre

Para aqueles que chegam de carro é possível estacionar no subsolo, onde há,

comercio, ruas, espaços livres e acessos a habitação.

também, vagas para os condôminos. Esses podem fazer acesso as suas unidades
tanto a partir dos elevadores do subsolo, como a parir da recepção localizada no

A unidade habitacional se constituía, assim, na unidade base da composição da

térreo. O subsolo ainda permite acesso e abastecimento ás unidades comerciais

“Cité Radieuse” de Corbusier, a qual se implantava numa amplitude verde cortada

do térreo (restaurantes e cinema) e ainda há infraestrutura e armazenamento de

por vias de circulação e do qual emergiam grandes construções para habitação,

lixo além de coleta seletiva. O Edifício Aiupia, residencial, conta com acesso ex-

equipamentos e serviços. A ideia era proporcionar o máximo de insolação a cada

clusivo pela Alameda Santos, e suas vagas são restritas, sem acesso aos demais

conjunto, tendo entrada de sol por todos os lados e, assim, proporcionar quali-

condôminos e visitantes.

dade ambiental a todas as unidades de habitação. Toda a construção deveria utilizar ao máximo as condições ambientais e as tecnologias existentes.

Essa composição do uso arquitetônico fez com que fosse concedido ao conjunto,
no ato de seu tombamento, atributo de antecessor dos shoppings centers, porém,

As ideias de Le Corbusier é a aplicação direta e discutida das ideias contidas na

se faz necessário esclarecer que, essas características de partido são a base do

Carta Modernista de Atenas de 1933 que direciona as novas construções, esta-

pensamento de Le Corbusier para uma cidade ideal, que tinha como referência

belecendo a segregação das funções urbanas, ideias muito difundidas, principal-

espacial para escala da cidade, a residência, tomando como referência o ideal a

mente fora da Europa Ocidental, onde Le Corbusier sofria fortes críticas mesmo

quadra como fração urbana mínima. O Conjunto Nacional possui qualidades que

pelos modernistas. No Brasil, em especial, essas ideias foram amplamente aceitas,

o integram a cidade enquanto os shoppings centers são concebidos de forma a

sendo aplicadas de forma mais ampla na concepção e construção de Brasília.

encerrar suas atividades em seu próprio espaço, com mínimo contato com exterior, na maioria das vezes esses edifícios são projetados de forma que o usuário

O Projeto do Conjunto Nacional é de 1955 quando seu arquiteto, David Libeskind,

perca noção de espaço e tempo.

tinha apenas 26 anos, e estava bastante inserido nas discussões que os preceitos
modernistas vinham sofrendo durante a década de 50, principalmente quanto a

No conceito corbusiano de edifício inserido na cidade estão os fundamentos da

setorização das funções. A ampliação das revisões modernistas pode ser com-

concepção dos projetos emblemáticos desse período. “A cidade da era mecani-

preendida de forma pratica com a sobreposição de funções, como acontece no

cista” como Le Corbusier se referia, deveria ter os quarteirões suprimidos e sub-

Conjunto Nacional, é a nova forma de encarar como o homem poderia habitar as

stituídos pela “unidade de habitação”. Contraponto arquitetônico da “unidade de

novas cidades. Libeskind sofreu maior influência de Le Corbusier e Lucio Costa.

vizinhança”. No período modernista a habitação se transforma, pela primeira vez,
na base preponderante para paisagem da cidade.

Foi através de Lucio Costa que Libeskind ficou sabendo do concurso que José Tijurus, empresário da rede hoteleira Horsa, havia aberto para elaboração de projeto
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sobre a área do palacete edificado, de projeto de Victor Dugubras, remanescente

no mezanino com seus luxuosos serviços e passou a ser palco obrigatório para

do período cafeeiro, demolido logo após sua aquisição pelo empresário.

apresentações de músicos internacionais.

A aquisição do terreno foi feita em 1952 e a ideia de Tijurus era implantar um

Os anos posteriores marcaram a consolidação do edifício como ponto cultural da

empreendimento nos padrões do Rockfeller Center de Nova Iorque: um hotel com

cidade. O Cine Astor foi inaugurado e eleito o mais luxuoso da cidade, a escada

520 apartamentos distribuídos em vinte e sete pavimentos voltado para a avenida

rolante é instalada, sendo a terceira existente em São Paulo, e a Livraria Cultura foi

Paulista e um condomínio residencial com acesso pela Alameda Santos, além de

transferida para o prédio. Enfim, estabelecia-se no Conjunto Nacional a vida que

um teatro na esquina da Av. Paulista com a Rua Augusta.

seu programa arquitetônico havia previsto.

Em 1953 foi dado entrada com o processo para obtenção de alvará de aprovação

Nos anos de 1970, devido à má gestão do conjunto pelo grupo Horsa, agregado

de projeto e execução junto à prefeitura municipal de São Paulo. O projeto con-

a mudança do interesse na ocupação original do espaço, começaram a aparecer

tava com dois blocos de tamanho equivalentes de vinte e dois andares cada um:

sinais de degradação. A falta de manutenção e uso indevido da infraestrutura cul-

um voltado para a Av. Paulista, destinado a abrigar o Hotel Nacional com térreo,

minou num incêndio de grandes proporções no ano de 1978.

sobreloja e jardim; o outro habitacional, com grandes apartamentos, sendo três
unidades por andar, área ajardinada entre cada um, voltado para a Alameda San-

A ocupação do edifício passou a privilegiar a arrecadação com aluguéis, à con-

tos. Nessa versão do projeto a quadra era dividida entre duas partes iguais. Nessa

servação dos espaços de convivência e passagem. Foi nesse período que ocorreu

versão o projeto contava, ainda, com auditório para 360 pessoas junto à Rua Padre

o adensamento de unidades comerciais no térreo e o fechamento dos pilotis do

João Manoel, no embasamento do hotel, e piscina.

terraço jardim, até hoje, de forma irreversível.

Em 1953 a junta de análise da prefeitura, que contava com a presença de Rino

Em meados da década de 1980, quando o Grupo Savoy adquiriu o que restou do

Levi, deu parecer favorável a construção, porém, o prefeito Jânio Quadros cassou

Grupo Horsa a revitalização do Conjunto Nacional começou a acontecer. A nova

o alvará com intuito de assegurar o uso predominante na região. Foi então que

gestão trocou a empresa de cinema por outra, mais moderna, logo voltando a ser

Tijurus, abriu concurso de projeto para escolha de nova proposta, cujo vencedor

considerada a melhor sala da cidade. O restaurante Viena se instalou no térreo,

foi David Liberskind. A nova versão substituía o uso hoteleiro por pequenos es-

onde permanece até hoje. Todo o térreo foi reformado, assim como as recepções

critórios e tornava o térreo mais fluido, como descrito anteriormente, e em 16 de

dos blocos comerciais e do residencial, além disso, foi feita a restauração do pais-

novembro de 1955 foi obtido um novo alvará.

agismo do terraço.

Em 1957 o restaurante Fasano foi aberto espalhando mesas por toda a calçada

De acordo com que os contratos de locação das unidades comerciais e dos es-

interna e externa do térreo, tornando o local ponto de grande agitação tanto de

critórios iam vencendo, a administração estabeleceu novos critérios para ren-

dia quanto de noite. Apenas no ano seguinte é que ocorreu a inauguração oficial

ovação: padrão de uso, materiais, além de padronização na aplicação de fachada

da primeira fase do Conjunto Nacional contando com a presença do, então presi-

e comunicação visual. Estabeleceu-se um comitê técnico para avaliação de projeto

dente da república, Juscelino Kubitschek. O restaurante Fasano se instalou, então,

para cada unidade, muito similar com que acontece nos shoppings centers.
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Após o Grupo Savoy assumir a administração do Conjunto Nacional e iniciar seu

itando a lâmina horizontal e o subsolo do Conjunto Nacional, composta de uma

processo de revitalização, ficou claro para o comitê administrativo, cujos inte-

galeria comercial com amplas passagens internas tendo seu movimento promov-

grantes percebiam seu valor, seja estético arquitetônico ou histórico emocional, a

ido pelo cinema, o restaurante e confeitaria Fasano, comparados aos centros de

necessidade de estabelecer parâmetro para retomar a vida desse condomínio de

compras de hoje às chamadas lojas âncora ou praça de alimentação, além de am-

proporções e qualidades urbanas, proporções essas, demonstradas pelos dados

plo estacionamento contiguo a galeria comercial.

apresentados ao CONDEPHAAT durante o processo de tombamento, contatando
que no final da década de 1980 o Conjunto Nacional integrava uma população de

Há uma tendência na concepção dos shoppings atuais que talvez estabeleça

10.000 pessoas, entre moradores e funcionários, além de uma população flutu-

relações de proximidade ainda maior entre esses empreendimentos e o Conjunto

ante, também, de mais 10.000 pessoas por dia.

Nacional: alguns shoppings vêm integrando, contigua a suas áreas, edifícios de escritório e outros de residência. Essa integração de espaços de consumir, trabalhar

Para obter parâmetros adequados - visto que se a disciplina patrimônio no Brasil

e morar, nessa ordem de importância nos tempos atuais, vem acontecendo tan-

foi inaugurada na década de 1970 e que pouco se publicou sobre patrimônio mod-

to no programa de necessidades dos novos empreendimentos quanto em adap-

erno - foi solicitado simultaneamente ao CONDEPHAAT, Conselho de Defesa do

tação dos empreendimentos já existentes e possíveis de reforma e ampliação.

Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico; e ao CONPRESP, Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade

Quanto a isso, o Conjunto Nacional também pode servir de “antevisão”. José

de São Paulo, através do arquiteto Flávio Luiz Marcondes Bueno de Moraes, estu-

Tjurús, empreendedor do Conjunto Nacional, desde os primórdios da contratação

do de tombamento do edifício do Conjunto Nacional.

de arquiteto para concepção do edifício, estabeleceu como referência o Rockfeller
Center, edifício de atividades múltiplas em Nova Iorque, no entanto, a impossibi-

O requerimento inicial de estudo de tombamento junto ao CONDEPHAAT estabe-

lidade legal de incorporar um hotel ao empreendimento privilegiou a concepção

lecia como premissa de que os imóveis localizados na Avenida Paulista, “já consa-

do arquiteto David Libeskind em integrar um centro comercial a residências e es-

grada como um dos mais importantes eixos de desenvolvimento da cidade” (MORAES

critórios.

em Estudo de Tombamento do Conjunto Nacional, 2001, p.02), cujo valor patrimonial
já havia sido atribuído, constituíam-se de remanescentes da sua primeira fase de

Mesmo que sejam possíveis tais aproximações, as peculiaridades do Conjunto Na-

ocupação, excetuando o MASP, Museu de Arte de São Paulo, cujo tombamento

cional transcendem as qualidades dos shoppings no que se refere as característi-

deu-se, principalmente, pelo caráter de excepcionalidade de sua arquitetura e

cas de integração e continuidade da vida urbana. Enquanto os shoppings tendem

engenharia, ligada a sua ocupação por um dos mais importantes acervos artísti-

a encerrar em si suas atividades, apartando o usuário do espaço e tempo esterno

cos mundiais. Conclui que diante desse quadro seria importante observar outras

a esses, como estratégia de marketing inerente a maioria dos empreendimentos

edificações, cujas características representassem a diversidade de linguagem que

desse tipo, o Conjunto Nacional faz-se participante das relações urbanas.

constituem a paisagem urbana Paulistana, em especial da Avenida Paulista.

A pesar de quando da sua implantação, o Conjunto Nacional tenha se destacado

Em sua introdução ao CONDEPHAAT Moraes confere ao Conjunto Nacional caráter

na paisagem da Avenida Paulista e, muito provavelmente, acelerando seu proces-

de “antevisão de Shopping Center”. Essa relação pode ter sido vislumbrada delim-

so de verticalização e ocupação por edifícios coorporativos, é certo que seu partido arquitetônico não rompe com a malha urbana ou a fragmenta, ao contrário,
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a permeabilidade de acesso através da galeria, no térreo do edifício é reflexo da

salão de festas do Fasano e quiosques instalados na galeria, elementos que deve-

base do pensamento modernista expresso na Carta de Atenas de 1933, atributo

riam ser removidos segundo processo.

valorizado na regularização da área envoltória do Conjunto Nacional , parte do
processo de tombamento. Uma análise mais detalhada do projeto arquitetônico

A resolução de tombamento atribui valor a todos os elementos arquitetônicos,

do Conjunto Nacional e de seus planos diretores podem elucidar melhor as pecu-

bem como, a variedade das atividades ali exercidas, incorporando, como consta

liaridades qualitativas aqui referidas.

na solicitação de análise, transcrições de relatos tanto de José Tjurus e como de David Libeskind sobre a subversão do projeto original, dando conta de modificações

Salienta-se que os primórdios da conceituação da disciplina Patrimônio Histórico

feitas a época da aprovação de projeto como durante sua construção. Ainda, em

no Brasil ocorrem mais de uma década depois da inauguração da primeira fase de

sua introdução, há descrição das modificações feitas durante a década de 1970,

obra do Conjunto Nacional, a abertura do restaurante Fasano, na lâmina horizon-

período de decadência deterioração do prédio, como referido anteriormente, e

tal. Nesse período os únicos ícones patrimoniais reconhecidos eram referentes ao

assim, essa resolução aponta a importância das características gerais tanto es-

período colonial, sendo assim, substituir um palacete de características imediat-

téticos e, principalmente, de manutenção de uso e ocupação desse patrimônio da

amente anteriores a Arquitetura Moderna em nome do progresso era desejada.

arquitetura moderna, o que não poderia ser diferente já que suas características
gerais não foram suplantadas.

As características integradoras do edifício, qualidade bastante ressaltada tanto na
solicitação de análise quanto nos pareceres técnicos do processo de tombamento,

O edifício incorporou ao longo da sua vida equipamentos e dispositivos que sem-

são expressão estética do pensamento modernista na revisão da Carta de Atenas

pre estiveram ligados a vida urbana, como por exemplo o painel luminoso destina-

de 1933, feita pelo Team X. Nessa revisão a concepção do urbanismo moderno

do à informar hora e temperatura à cidade, projeto de Paul Bultazzi, se tornando

que estabelecia setorização urbana dos fazeres cotidianos - espaço de morar, es-

referência de localização na região; ou o redimensionamento das salas de cinema

paço de trabalhar e espaço de lazer - cuja maior experiência mundial é a cidade de

para atender aos padrões atuais diminutos em relação a época de sua concepção,

Brasília, foi substituída por uma nova concepção que mantinha a importância para

incluindo a mudança de uso de uma dessas salas onde se instalou uma livraria,

as cidades em proporcionar espaços de morar, trabalhar e de lazer, além de con-

hoje a maior da América Latina em área e que movimenta grandemente a galeria

tinuar atribuindo à residência a mais importante das ocupações urbanas, porém,

do Conjunto Nacional.

cria um novo paradigma, onde as cidades deveriam integrar esses espaços um ao
outro ao invés de os setorizar.

Segundo Giovannoni a fundamentação teórica deve orientar os atos não conservativos, baseando-se num pensamento de cunho cultural, mesmo quando na abor-

Os atributos estéticos gerais do Conjunto Nacional de características moderna

dagem de questões práticas, como salubridade de edificações e os problemas de

crítica, remontando os rumos da arquitetura brasileira após a recém-inaugura-

circulação. “Ou seja, as questões práticas devem ser subordinadas às razões de

da Brasília e a possibilidade de análise que esse experimento possibilitou, foram

cunho cultural”. (Kühl, p23)

amplamente considerados pelo processo de tombamento. Tanto é assim, que as
modificações incorporadas ao edifício no passar dos anos, integram a Resolução

As adaptações as novas demandas e princípios urbanos paulistas, características

de Tombamento, excetuando uma cobertura em fibrocimento sobre o antigo

proeminentes a esse condomínio e que podem ser verificadas ao longo de sua
história ou num estudo de seus planos diretores, denota a tendência vanguard-
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ista, muitas vezes confirmada pelas ações prógonas de sua administração e que
mais tarde se consolidou para toda a cidade em forma de lei ou diretriz, como por
exemplo a padronização de fachadas ou reciclagem de lixo, ou ainda, na defesa
da gestão privada do patrimônio histórico num momento em que se discute a
diminuição do financiamento público.
Logo após o aceite para o estudo de tombamento por parte do CONDEPHAAT,
houve a publicação de livro comemorativo dos 45 anos do Conjunto Nacional relacionado aos 450 anos da cidade de São Paulo. De autoria de Angelo Iacocca, intitulado Conjunto Nacional, A conquista da Paulista, o livro trouxe, além do levantamento histórico relatando expansão do centro da cidade rumo a Avenida Paulista até
a construção, decadência e revitalização do Conjunto Nacional., também destaca
os valores emotivos trazidos pelos depoimentos de algumas personalidades que
fizeram parte da história do condomínio, seja do arquiteto, de proprietários dos
estabelecimentos comerciais, da equipe de manutenção, ou da administradora do
condomínio. A articulação entre os valores emotivos amplamente estabelecidos
pelo livro, as providencias práticas para revitalização e posterior manutenção do
Conjunto Nacional, passaram a integrar seu processo de tombamento, tendo sido
anexada a esse uma cópia do livro.
Posteriormente a anexação do livro de Iacocca, e das considerações sobre a publicação por parte do arquiteto Moraes o CONDEPHAAT disponibiliza a

Área de conservação envoltória do Conjunto Nacional (CONDEPHAAT, p116).

Regulamentação da Área Envoltória que determina que por se tratar de uma área
de maior verticalização e adensamento da cidade não se justificaria a delimitação

Em 14 de janeiro de 2004, após dois anos de apreciação, José Roberto F. Mel-

restritiva ao entorno do edifício, já que essa área já se encontrava bastante con-

hem, então presidente do CONDEPHAT, assume a relatoria do processo, votando

solidada, contando com edifícios de alto gabarito. No entanto estabelece “a livre

favoravelmente ao tombamento, justificando tratar-se de “um ponto de referên-

permeabilidade do pedestre pelos acessos do edifício, gerando a inter-relação do es-

cia urbano-paisagístico, verdadeiro cartão postal da cidade de São Paulo” e ainda

paço privado com o espaço urbano, com a cidade, elemento de grande fundamentação

considera que o Conjunto Nacional estava, a época, “em perfeito estado de conser-

deste tombamento” (CONDEPHAAT, p41).

vação, para abrigar múltiplas atividades que nele se desenvolve” (CONDEPHAAT, p85).
Acompanharam a seu voto os demais conselheiros, sendo publicada, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, a declaração de valor patrimonial do Conjunto
Nacional, através da Resolução SC-22 de 07 de abril de 2005.
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Com a declaração de valor concedida, cabe ao corpo administrativo do Conjunto

Ainda segundo relato do arquiteto, o tombamento do edifício foi pedido pelo con-

Nacional consolidar meios para garantir sua preservação. Isso foi feito por meio

domínio como forma de conservar seus usos. A partir do momento que foi con-

do Plano Diretor Estratégico com ênfase na usabilidade qualitativa do lugar: um

cedido seu reconhecimento de valor cultural e artístico isso passou a respaldar

espaço privado com uso público, guardião de uma comunidade peculiar, inserida

as normas internas administrativas. Dessa forma foi possível, por exemplo, esta-

na metrópole que hora confere a esse os privilégios de contar com o que há de

belecer a remoção de todas as paredes que fechavam a área sob pilotis do ter-

melhor da estrutura metropolitana estabelecido em seu entorno, hora tem parte

raço-jardim, mesmo que não tenha sido mantida aberta, como originalmente era,

de seu território ou valores engolidos pelas necessidades dessa metrópole.

a solução, por hora encontrada, foi de que o fechamento fosse feito por envidraçamento da área, permitindo fruição visual, e sua ocupação por uma academia de

Esse comitê desenvolveu um plano diretor para o condomínio, visando recuper-

ginastica, uma atividade ligada ao lazer, atividade essa, de vocação desse espaço

ar e atualizar as condições de uso. Nele foram estabelecidas metas para solucio-

atribuída no partido arquitetônico de Libeskind.

nar problemas, como a limpeza das fachadas, muito antes de entrar em vigor a
chamada lei cidade limpa; e acessibilidade, antes que as normas fossem legislati-

Assim como os postes ou parcos dutos subterrâneos das cidades brasileiras estão

vamente obrigatórias.

lotados de cabos transmissores de toda tecnologia dessa hera, o Conjunto Nacional também está com sua capacidade de transmissão esgotada em seus shafts. O

Para resolver o problema de armazenamento de lixo que se acumulava no sub-

Problema se agrava com relação a carga de energia máxima atribuída ao conjunto

solo à espera do dia da retirada pela prefeitura, foi implantado sistema de coleta

pelo fornecimento público de energia, hoje muito inferior ao adequado.

seletiva e posteriormente de reciclagem através de arte e artesanato, mesmo que
a coleta seletiva, não seja obrigatória para grandes edifícios, como defendem muitos urbanistas. O térreo passou a abrigar exposições de arte.
Nos anos de declínio, houve uma diminuição do espaço ocupado pelo Cine Art
e uma campanha, bem-sucedida, foi promovida pela administração do Conjunto
Nacional para a manutenção dessa atividade no condomínio. A área excedente,
que já não comportaria as diminutas salas de cinema, foi ocupada pela Livraria
Cultura, que com a expansão se tornou a maior livraria em área da América Latina, outra parte do antigo cinema, ainda aguarda por ocupação, segundo Aurélio
Longo, arquiteto integrante do comitê técnico e responsável pela elaboração do
plano diretor.
Logo, as salas do Cine Art, passaram a abrigar parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, anualmente, celebrando encontro de propostas cinematográficas de todo mundo e enchendo as ruas internas do condomínio de cinéfilos.
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Perspectiva do Conjunto Nacional a partir da Alameda Santos, parte do plano diretor (arquivo
pessoal do arquiteto Aurélio Longo)
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Além disso, sendo o primeiro condomínio vertical da Avenida Paulista, numa épo-

munidos de toda tecnologia, mas certamente sem o mesmo charme que o Con-

ca em que não se vislumbrava a popularização de transmissão de dados, voz e im-

junto Nacional, a necessidade de formas criativas e não usuais da maximização

agem condicionada a energia elétrica e estando, quase 60 anos depois, na posição

do uso da infraestrutura existente, sem, no entanto, prostituir as características

de marco arquitetônico e cultural, ponto de encontro de uma avenida emblemáti-

atribuídas do patrimoniais.

ca quanto a força da maior metrópole brasileira, e completamente verticalizada,
é de fácil compreensão que o Conjunto Nacional vem adequando todas as suas

Outro problema enfrentado hoje pelo Conjunto Nacional é com relação ao reló-

unidades, seja residência, comerciais ou de escritório para um consumo energéti-

gio digital no coroamento da lâmina vertical. Desde sua instalação, prevista para

co equilibrado.

ser e parte painel publicitário, foi financiado pela Willy, que inseriu sua marca no
luminoso, pagando pelo espaço ao condomínio. Longo enfatizou o quanto esse re-

Aurélio Longo na última das duas versões do Plano Diretor, com quase vinte anos

curso foi fundamental para a revitalização do condomínio. Desde que a Lei Cidade

de concepção (há previsão de início de uma nova versão), já previa a criação de

Limpa entrou em vigor o uso do luminoso foi impedido e os recursos advindo

uma estrutura auxiliar, ampliando os shafts verticais do conjunto Enquanto não

desse cessou.

se consegue recursos suficientes para tanto, o possível é usar, em seu máximo,
a capacidade existente: os condôminos podem conectar-se ao sistema de PABX

São claros os benefícios que essa lei trouxe para a paisagem das cidades e não

de telefonia já constituído, mas não há possibilidade de levar a uma unidade um

se discute a necessidade de não se abrir precedentes para arbitrariedades que

número externo; as lâmpadas das unidades comerciais e escritórios, obrigatoria-

culminem no retrocesso para a leitura dos conjuntos urbanos. A questão aqui

mente, são de LED, com baixo consumo energético; não é possível locar unidades

analisada não é a do interesse econômico da administração do edifício, mas sim,

para estabelecimentos de negócios que necessitem de alta carga de energia por

se o relógio e o luminoso estão ou não englobados no ato de tombamento já que

problemas de fornecimento público, como dito anteriormente.

esse “aplica-se a todos os elementos e detalhes arquitetônicos” (Secretaria do Estado
da Cultura, p152), e se tombado, o impedimento do uso do luminoso como instru-

Um caso emblemático, narrado por Longo, foi quando para uma unidade de es-

mento de propaganda, como previsto originalmente, não seria uma subversão

critório do Horsa I, foi apresentado um projeto para estabelecimento de um con-

desse equipamento?

sultório dentário. De imediato, o comitê percebeu a insuficiência de carga elétrica
devido a demanda dos aparelhos. Para solucionar tal questão o arquiteto aceitou
que houvesse uma chave de alternância de distribuição de energia dentro da unidade, assim, quando os equipamentos da cadeira funcionassem os equipamentos
da bancada não receberiam energia e visse versa.
É importante salientar que como a gestão do condomínio é feita com recursos
próprios é determinante que suas diversas unidades sejam ocupadas e gerem
renda, através do pagamento das taxas condominiais, para que o funcionamento,
adequação e manutenção sejam possíveis. Por isso, e devido a oferta de edifícios
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“O presente tombamento aplica-se a todos os elementos e detalhes
arquitetônicos que compõem o edifício do Conjunto Nacional, incluindo
todos os espaços que comportam as atividades exercidas voltadas ao
seu interior assim como aquelas voltadas ao espaço exterior. Atividades
relacionadas com o comércio, serviços, residenciais, culturais, de
circulação, administrativas, etc” (Secretaria do Estado da Cultura, p27)
O Conjunto Nacional foi concebido como fragmento da cidade, um modelo de
ocupação a ser seriado e, portanto, tem problemas característicos da cidade a ser
encarado, precisando ser administrado sob essa ótica para que os vínculos de afetividade, pertencimento e de marco referencial estabelecido junto aos habitantes
da metrópole durante os anos não sejam amainados.
O tombamento de um edifício nada mais é do que a declaração de seu valor
artístico e histórico e os conceitos de preservação e de intervenção num edifício
patrimonial do período pós-industrial deve considerar os atributos tecnológicos
que o projeto desses edifícios consideraram, principalmente no que se refere o
edifício em questão que além das técnicas construtivas e seriação dos elementos
Elevação do Conjunto Nacional a partir da Avenida Paulista, parte do plano diretor (arquivo
pessoal do arquiteto Aurélio Longo

Carlos Augusto Mattei Faggin, conselheiro do Condephaat, ao dar seu parecer favorável ao tombamento do conjunto, o fez com ressalva de que os quiosques instalados nas ruas internas fossem retirados e que a cobertura de fibrocimento sobre o salão de festa do antigo Fasano fosse removida. E recomendou que sempre
que uma intervenção fizesse necessária essa deveria remeter ao projeto original
de Libeskind, que segundo o conselheiro, encontra-se bastante documentado.
O Conjunto Nacional reúne uma série de atributos culturais e artístico que caracterizam o movimento moderno, cujo atestado de valor foi atribuído na resolução
de tombamento junto ao CONDEPHAAT em 2005 que diz:

3344

arquitetônicos, tem a vivacidade urbana como atributo essencial para sua existência.
Gustavo Giovannoni apesar de muito criticado em sua época, por não entender as manifestações modernistas, dizia que os atos não conservativos devem ser
guiados pelo pensamento de cunho cultural (arte e história), também para resolver questões práticas que devem ser subordinadas as razões culturais. Em sua
teoria de restauro filológico ou cientifico diz que se deve tratar lacunas através de
elementos diferenciados e fazer o enfrentamento de questões peculiares a cada
obra, mantendo unidade de critérios.
A partir das afirmativas de Giovannoni pode-se concluir que um edifício cuja tecnologia construtiva é seriada e onde há existência do registro de todos os seus
atributos, a forma adequada de intervenção, deve ser a utilização dos mesmos
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mecanismos existentes na época da sua concepção e construção, no caso mod-

de toda a ordem no entorno do condomínio, lançar mão dos sentimentos de valor

ernista a seriação e mecanização do método construtivo.

atribuídos ao Conjunto Nacional pela população é um meio de suprir as possíveis
desvantagens técnicas de se habitar ali.

O movimento moderno é uma das manifestações com maior representatividade
nas diversas áreas das de produção artísticas nacional e por isso se faz necessário
entender e atribuir parâmetros para a conservação dos seus registros mais relevantes. No caso da arquitetura modernista brasileira, campo experimentação
reconhecida internacionalmente, pode-se perceber que há possibilidade e interesse do uso privado, que tem toda a condição de conservação patrimonial, desde
que haja clareza metodológica.
Tomando por base o restauro filológico, assim como justificaria uma possível intervenção para a ampliação dos shafts, no caso especifico do Conjunto Nacional,
também justifica a troca das esquadrias metálicas deterioradas, por outras, com

“Sem sentimento não há reconhecimento de algo como parte integrante
e essencial a nas (...) Conservar significa viver no valor de uma
linguagem, resultando-a, com todos os riscos daí derivados” (Patrimonio
Atualizando o Debate, p98)
O sentimento de pertencimento é inerente ao habitante que enxergou a partir
do primeiro espigão da avenida brotarem tantos outros prósperos edifícios altos,
que consome cultural visitando anualmente as mostras de cinema, compra seus
livros ou simplesmente cruza a quadra por suas ruas internas. São as memorias
que ativam esses sentimentos.

o mesmo desenho, cor e sistema de aberturas, já porem produzidas em alumínio,
que em nada prejudicaria as qualidades estéticas ou técnicas do edifício.
Os enfretamentos administrativos vão além da adequação as leis e normas vigentes no município ou de infraestrutura, também há aspectos sociais e econômicos
que se refletem na ocupação de seu território. Como já mencionado, na década
de 1970, o desinteresse de uma determinada parte da população, que até então
ocupava as dependências do prédio, pela região da Av. Paulista, fez com que o
condomínio entrasse em declínio.
Hoje, com a crise econômica que o país enfrenta, há uma diminuição na ocupação
das unidades do prédio, sendo destacável a diminuição da área da Livraria Cultura, que está devolvendo as lojas menores à administração e ficará apenas com a
loja maior, antigamente ocupada pelo Cine Astor.
Como lição já aprendida pelos erros do passado, a administração, vem procurando alternativas que não desqualifiquem o conjunto por falta de uso. O planejamento tornou-se mecanismo de preservação desse ícone patrimonial e em momento de crise, onde se tem que concorrer com o aumento da oferta imobiliária
3346
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RESUMO

mr.romulomarques@gmail.com

O presente artigo insere-se no tema geral “O estado da arte da preservação do
patrimônio no Brasil”, subtema “Patrimônio para nossas gerações”, eixo “Tradição
e renovação: diálogos e convivências necessárias”. Tem como objeto de estudo o
Mercado Central São José, localizado em Teresina, capital do Piauí, construído na
segunda metade do século XIX e restaurado entre os anos 2011 e 2017. Objetivouse analisar como a intervenção contemporânea atuará na conservação deste
exemplar arquitetônico, de interesse patrimonial decorrente do seu simbolismo na
construção da identidade cultural da cidade. Justifica-se tal investigação, a partir
da necessidade de se debater questões que o patrimônio urbano tem deflagrado na
contemporaneidade, como àquelas concernentes à filosofia e teorias da conservação
e restauração, função social, identidade cultural e gestão. O Mercado Central,
conhecido popularmente como Mercado Velho, possui linguagem eclética e encontrase inserido no conjunto arquitetônico e urbanístico de maior idade da cidade, no
entorno da Praça Marechal Deodoro da Fonseca, marco inicial da capital. Com a
expansão de Teresina, o bairro Centro passou a competir e perder sua atratividade
para novas centralidades, processo que resultou no esvaziamento populacional e
no aumento do número de imóveis vazios, muito deles de interesse patrimonial, que
com o passar dos anos e pela falta de manutenção, foram deteriorando-se, como o
Mercado Central. Dessa forma, propõe-se debater a intervenção, confrontando-a com
as diferentes possibilidades estratégicas de preservação, avaliar sua contribuição no
processo de reabilitação do centro da cidade e refletir sobre o exercício de sua função
social no meio ao qual se projeta.

2. Universidade Federal do Piauí. Departamento de Construção Civil e Arquitetura
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1. Introdução

estas de propriedade privado ou pública, como o caso do Mercado Central São

Ao longo das últimas décadas, os resultados da interação do homem no espaço

A região compreendida como bairro Centro de Teresina foi uma das primeiras

geográfico entendidos como essenciais à narrativa da história, à preservação e à
afirmação de identidades, isto é, o patrimônio cultural, têm sido objeto de profusas reflexões teóricas. Na contemporaneidade, superadas as inconsistências conceituais, as comunidades hão buscado delinear caminhos para o uso sustentável
dos objetos das paisagens que chegaram até aqui e que conformam os espaços
urbanos.
O arruinamento destes objetos tem se apresentado como um processo global,
deflagrado pela falta de estratégias efetivas que os integrem à dinâmica da vida
contemporânea. Não se pode afirmar categoricamente os fatores que condicionaram esta situação, visto a subjetividade do tema. Todavia, a falta de políticas públicas, a predominância de determinadas teorias, os sistemas econômicos e ideológicos de funcionamento das sociedades, dentre outros, podem ser considerados
determinantes à formação da atual condição do patrimônio histórico.
A questão patrimonial no Brasil tem como característica a contradição. Se por um
lado o país foi pioneiro na criação de instituições, leis, regulamentos e instrumentos de salvaguarda dos bens de interesse patrimonial, por outro, não conseguiu
implementar um modelo de gestão eficiente, capaz de frear o processo de degradação e desvalorização dos acervos existentes. Observa-se apenas programas
governamentais parcialmente implementados, que embora positivos e válidos,

José, objeto de estudo deste artigo.

áreas a sofrer intervenções antrópicas para a fundação da nova capital. O espaço
construído conformou-se em torno de um sistema de praças, iniciado pelo entorno da Praça da Constituição, atual Praça Marechal Deodoro da Fonseca, caracterizado pela predominância de edifícios institucionais de tipologias religiosa e
administrativa.
O Mercado Central integrava e operava como o centro comercial deste conjunto, que com a expansão urbana, a formação de novos núcleos e o surgimento
dos shoppings centers, passou a competir e perder espaço na economia local.
Como consequência material, em função da ausência de conservação preventiva,
a edificação sucumbiu em patologias construtivas que a ameaçavam ruir. Como
consequência imaterial, o Mercado avançava para um cenário onde não mais conseguiria cumprir sua função social, fatos que culminaram na execução de uma
obra de restauro, fruto de uma parceria entre os Governos Federal e Municipal.
Dessa forma, objetivou-se analisar a intervenção executada, confrontando-a com
as diferentes teorias de restauro e conservação. Não obstante, investigou-se, por
meio dos princípios da Política Urbana Nacional, se a mesma conseguiu atingir
seus objetivos, pautados na busca pela retomada do exercício de sua função social.

provocaram o surgimento de novos problemas na tentativa de solucionar os já

Tal reflexão se mostra alinhada com a discussão global sobre o lugar do patrimô-

existentes.

nio cultural na contemporaneidade e buscou produzir contribuições ao cenário

O fato é que ainda não se conseguiu equalizar os parâmetros inerentes à conservação patrimonial, condição que tem provocado insatisfações para todos os
atores sociais envolvidos na problemática. Não diferente, Teresina, capital do estado do Piauí fundada em 1852, tem atuado como palco para frequentes e intensos
conflitos originados por intervenções em suas pré-existências ambientais, sejam
3354

atual do planejamento urbano de Teresina, marcado pela revisão do seu Plano
Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), que norteará o desenvolvimento da
cidade nos próximos dez anos, contados a partir de sua aprovação, e que reservou
um capítulo para traçar estratégias específicas para a gestão do acervo patrimonial do bairro Centro.
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2. Questões da conservação do patrimônio urbano
A década de 1960 marca uma mudança de paradigma no reconhecimento dos
bens patrimoniais. Com as ampliações conceituais, abandonou-se a visão tradicionalista do culto ao excepcional, e passou-se a entender como patrimônio histórico cultural, os grupos de objetos materiais, as manifestações imateriais, as paisagens ambientais e os espaços urbanos. No campo estratégico, a conservação
mostrou-se mais coerente que a preservação, visto que agora um objeto era tido
como de interesse patrimonial em decorrência de seu significado cultural, e não
mais apenas por suas características artísticas que, como tal, deveriam ser mantidas em seu estado original, mesmo que em prejuízo de seu exercício funcional
(CASTRIOTA; CAPUTE, 2015).
Na década de 1980 já se identificava como desafio da conservação patrimonial
a destinação dos bens materiais no contexto contemporâneo. No tempo então
presente, formado fisicamente por objetos reconhecidos como monumentos e
caracterizado pelas incertezas da vida pós-moderna, questões como a vitalidade
dos espaços públicos passaram a ser consideradas emergenciais e conflitantes
com a forma como a preservação vinha sendo praticada, ainda sob influência de
teorias passadistas que a convertiam em um estatuto desagradável a todos os
atores sociais, isto é, ao Estado, à iniciativa privada e à população (SANTOS, 1986).
Embora o conceito de patrimônio tenha avançado no campo teórico, sua aplicação prática nas políticas patrimoniais não tem se concretizado em função da
predominância de discursos regressistas que não assimilam o entendimento contemporâneo e ampliado de patrimônio, condição que tem resultado em consequências negativas à conservação patrimonial, haja visto que como efeito, decorre
uma situação de indefinição do tipo de intervenção a se submeter o bem de interesse patrimonial (CASTRIOTA, 2007).
Castriota (2007), reporta que há ainda uma forte influência do modelo da excepcionalidade nas práticas de gestão do patrimônio, norteadas pela crença em ob3356
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jetos idealizados que com frequência desconsideram sua história real e o fato
de que o presente é formado por uma série de passados. Estes passados são
representados na contemporaneidade por paisagens que conseguiram resistir às
transformações espaciais.
Paisagem é um conceito fundamental no âmbito patrimonial, confundido muita
das vezes com espaço urbano, este último essencial para a inserção dos bens patrimoniais no contexto atual das cidades. As paisagens correspondem ao conjunto de objetos geográficos naturais e artificiais que configuram uma determinada
área. Trata-se de elementos reais, materiais e transtemporais, provenientes de
acúmulos do passado e do presente, distribuídos de forma peculiar e providos de
conteúdo específico (SANTOS, 2006).
Já o espaço urbano, ainda corroborando com Santos (2006), define-se pela interação da sociedade, que o anima, com os objetos que conformam as paisagens. A
paisagem não muda de lugar, mas em virtude das transformações sociais, muda
de função, de significado e de valor. Os objetos materiais não existem por si só,
ou seja, não possuem vida própria, precisam ser preenchidos por pessoas que
lhe atribuem uma função em resposta a solicitações da sociedade atual (SANTOS,
2006).
Decorre deste entendimento o conceito de patrimônio urbano, por meio do qual
supera-se a visão tradicionalista da excepcionalidade, passando a cidade a ser
compreendida nos sentidos histórico e cultural das paisagens. O olhar transporta-se do objeto para os sistemas de objetos, para as relações que os bens naturais e culturais estabelecem entre si e entre a comunidade na qual encontram-se
inseridos. Na gestão patrimonial, este novo entendimento faz originar uma dimensão mais dinâmica, na qual abandona-se a manutenção de bens patrimoniais
em seu estado original e passa-se a defender a ideia de conservação daquelas
características que possuem significação cultural (CASTRIOTA, 2007).
Embora todo o desenvolvimento e difusão destas reflexões, teorias tradicionalistas, como a Teoria do Restauro de Cesare Brandi, ainda prevalecem como referên3357
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cias em instituições preservacionistas e no meio acadêmico. Tal matriz, por ter

sideram o capital social instalado. Em vários exemplos, os melhoramentos exe-

aplicabilidade apenas a monumentos isolados, não consegue lidar com as com-

cutados nos espaços vieram acompanhados da especulação imobiliária e tiveram

plexidades dos espaços urbanos, das dinâmicas culturais e econômicas, das trans-

como reflexo a gentrificação. O autor ainda expõe que em mais de duzentos anos

formações sociais e políticas que as civilizações sofreram ao longo dos últimos

foram as pessoas pobres que asseguraram, pelo uso, a preservação do que hoje

cinquenta anos (ANDRADE JÚNIOR, 2013).

se entende como patrimônio urbano e que se deve retribuir o favor “dignificando
os espaços em que vivem e trabalham, sem espoliá-los” (SANTOS, 1986, p. 63).

Como consequência, pode-se com facilidade identificar práticas que, em pleno
século XXI, não dialogam com as teorias contemporâneas da conservação, tam-

Castriota (2007), também discorre sobre a agressividade de políticas imobilis-

pouco assimilam as solicitações socioculturais das comunidades locais. O distanci-

tas que não conciliam preservação e desenvolvimento sustentável, tendo como

amento entre as estruturas físicas e sociais gerado por esta condição compromete

corolário a gentrificação nas áreas que se pretende conservar. Relata ainda que

a construção de uma cidade ativa, na qual seu patrimônio urbano encontra-se

não há uma efetiva aplicação dos novos conceitos de patrimônio nas políticas de

entrelaçado em seu tecido social (SAMPAIO, 2017).

preservação, visto que as mesmas continuam tratando a cidade como objeto estético, sem promover a utilização social e econômica de seus monumentos.

No sistema capitalista, tudo que não gera retorno financeiro simplesmente é fadado ao desaparecimento. Esta lógica em associação aos congelamentos impos-

No que tange à inserção do patrimônio arquitetônico nos atuais contextos das so-

tos pelas correntes ortodoxas, resultou em perdas materiais e imateriais irrecu-

ciedades, esta somente pode ocorrer por meio da atribuição de um uso. Azevedo

peráveis de elementos das cidades. Como saída, o patrimônio cultural e natural

(2003, p. 20), coloca que “é preciso compreender que a arquitetura quando perde

passou a ser incorporado, a partir da década de 1960, ao desenvolvimento urbano

seu uso social, transforma-se em arqueologia”. A restauração arquitetônica embo-

territorial. Com as crises econômicas do final do século XX, o turismo cultural foi

ra compartilhe procedimentos similares à arqueológica, difere por ter, necessari-

adotado como estratégia para a preservação das cidades históricas (AZEVEDO,

amente, seu objeto intervindo que exercer uma função utilitária, fundamental ao

2016).

fenômeno arquitetônico. Dessa forma, deverá independentemente de sua época,
contemplar a reintegração do bem de interesse patrimonial na vida sociocultural

Mas os empasses da conservação patrimonial certamente não se limitaram a

(AZEVEDO, 2003).

questões econômicas e financeiras. O reconhecimento de conjuntos arquitetônicos como de interesse patrimonial trouxe consigo, em alguns casos, uma imagem

A atribuição de um uso, seja este novo ou original, ao acervo arquitetônico que

magnificada das áreas históricas. Ou seja, quando o mercado não dilacerava as

conseguiu resistir à passagem do tempo, insere-se em uma questão mais ampla,

paisagens pelas imposições de ideologias tradicionalistas, o fazia tornando o pat-

de assegurar a todos o direito à cidade. Lefebvre (2001, p. 118), expõe que não se

rimônio seletivamente acessível a algumas camadas sociais, sem, portanto, inte-

pode conceber o direito à cidade “como um simples direito de visita ou de retorno

grá-lo democraticamente à cidade. Somente a partir de 1975 é que se coloca em

às cidades tradicionais [...] só pode ser formulado como direito à vida urbana,

cena a integração dos conjuntos históricos à vida coletiva (CHOAY, 2011).

transformada, renovada”.

Santos (1986), denuncia que os planos de renovação urbana, em sua maioria, im-

O direito à cidade trata-se de uma das diretrizes gerais da Política Urbana do Bra-

plementados como tentativa de reurbanizar áreas históricas degradadas, não con-

sil, previsto na Constituição da República Federativa de 1988 e regulamentada em
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2001 por meio da Lei 10.257/2001, denominada Estatuto da cidade. É entendido

das cidades, pois abrigavam e centralizavam toda a atividade comercial. Além dis-

como “o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestru-

so, eram o centro das atividades sociais e palco das diversas relações políticas e

tura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as

culturais urbanas (PINTAUDI, 2006).

presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001, p. 15).
Para Vieira (2008), o comércio tornou-se função essencial na dinâmica urbana da
No Estatuto da cidade, a propriedade urbana deve cumprir uma função social,

cidade mercantil, forçando uma nova estruturação dos mercados e da própria

objetivo alcançado quando a mesma oferta algum atendimento às necessidades

urbe. O estabelecimento do capitalismo alterou a dinâmica da atividade comer-

dos cidadãos, de forma a melhorar a qualidade de vida, promover a justiça social,

cial, transformando-a de função essencialmente social para uma função predom-

o desenvolvimento de atividades econômicas e demais exigências fundamentais

inantemente econômica (VARGAS, 2001).

de ordenação da cidade (BRASIL, 2001).
No século XIX, o mercado público passa a ser organizado espacialmente em edEm corroboração com Choay (2001), certamente a reutilização de um bem trata-se

ificações cobertas. Enquanto isso, a atividade comercial desvincula-se cada vez

da forma mais difícil de valorização patrimonial. Pôr em prática conceitos como

mais da sua função puramente social e assume o papel de atividade econômica

identidade, significação cultural, memória, dentre outros, em um meio que tende

lucrativa e especulativa. Os edifícios comerciais, por seu turno, afastam-se cada

a ver as cidades apenas para a lógica do consumo, tem se mostrado uma tarefa

vez mais do caráter de espaço público, se aproximando das particularidades do

árdua, e com frequência, inglória. Há, portanto, a urgência da superação de teorias

privado (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006).

tradicionalistas, que já se mostraram ineficientes à preservação e da difusão do
potencial social das paisagens, que narram o passado, mas também constituem o

Todavia, o crescimento da população incentivou o aumento do número de merca-

presente, devendo atender aos anseios de seu tempo.

dos, visto que estes se voltaram para o comércio dos produtos de primeira neces-

3. O mercado ao longo da história
Segundo Pintaudi (2006), na fase inicial do capitalismo, o mercado público tornou-se um meio pelo qual o comércio foi centralizado, favorecendo o controle
sobre o que era vendido e como era produzido. No renascimento, o conceito de
praça de mercado é levado para além da cidade medieval, para os lugares onde a
influência do mercantilismo chegava. Junto a expansão territorial vieram, de igual
forma, as mudanças econômicas cujo impacto atingiu a estrutura funcional das

sidade. Este aumento gerou no poder público a preocupação com a institucionalização dos mercados e a regulação sanitária dos mesmos (VARGAS, 2001).
A renovação urbana conduzida por Haussman, em Paris, iniciada em meados
do século XIX, favoreceu a implantação dos mercados fechados em reformadas
praças de mercado. Os mercados públicos tornaram-se novamente muito importantes, pois o abastecimento de alimentos através deles era considerado um
serviço público. Na Inglaterra, o incremento dos mercados cobertos ocorreu no
fim do século XIX com mais intensidade na região Norte, devido, sobretudo, a fa-

relações comerciais e a organização espacial do mercado (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006).

tores climáticos (VARGAS, 2001).

Até a ascensão do sistema capitalista, os mercados públicos eram a fonte de abas-

Os mercados eram organizados por um conjunto de lojas distribuídas ao redor de

tecimento da variedade de produtos necessários à manutenção dos moradores
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edifícios era sobre estrutura metálica, sistema construtivo que foi implantado nos
mercados públicos a partir de 1830 (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006).
Observa-se que os conceitos de cidade e mercado são correlatos. Santos (1986),
reconhece que o mercado, em um contexto mais amplo, não necessariamente
relacionado a trocas materiais tipicamente capitalistas, atua no equilíbrio da estrutura social, desde que permita as múltiplas ordens da criatividade.
Segundo Pintaudi (2006), os mercados são espaços de troca de mercadorias que
permanecem ativos desde a antiguidade, isso demonstra que eles estabeleceram
um diálogo com a cidade contemporânea e as formas comerciais mais atuais. Muitos destes espaços, visto antes como lugares desagradáveis em que imperava a
falta de organização e de higiene, atualmente são reconhecidos como símbolos
urbanos, nos quais se pode experienciar relações sociais autênticas, ao contrário
da impessoalidade que se presencia nos shoppings, supermercados e hipermercados (BITAR, 2014).
Neste aspecto, Marques (2014), afirma que a revitalização dos mercados públicos
tradicionais é fundamental para manter vivas tradições comerciais e produtos car-

Figura 01: localização do Mercado Central
01. Praça Mal. Deodoro. 02. Mercado Central. 03. Igreja Nossa Senhora do Amparo. Fonte:
Relatório de Prospecção Arquitetônica do Mercado Central São José, 2011.

acterísticos de cada cidade que, do contrário, seriam engolidos pela padronização
das grandes redes de abastecimento. Além disso, a atividade comercial, em par-

O acervo patrimonial arquitetônico concebido na origem da cidade possui como

ticular os mercados públicos, tem a capacidade de atrair uso para áreas urbanas

linguagem arquitetônica o ecletismo. O solo rochoso e argiloso que caracterizava

em decadência. Desta forma, extrapolam o seu significado como equipamento

o sítio escolhido para a fundação da capital forneceu matéria prima adequada

urbano para tornar-se ícone cultural da cidade (VIEIRA, 2008).

para os condicionantes climáticos da região. No sistema construtivo das vedações

4. O Mercado Central São José

destas edificações, foi empregada principalmente a técnica alvenaria de adobe, o
que resultou em paredes espessas, de alta inércia térmica, coerentes com o clima
local. A cobertura, geralmente estruturada por caibros de carnaúba, possuía telha-

O Mercado Central de Teresina integra um conjunto de prédios edificados para a

do composto por telhas de barro tipo colonial, inclinada para melhor responder às

fundação da nova capital. O início de sua construção remete à década de 1850, em

solicitações do período chuvoso (SILVA FILHO, 2007).

um terreno localizado no entorno da Praça da Constituição, atual Praça Marechal
Deodoro da Fonseca (Figura 01), a poucos metros das margens do Rio Parnaíba,

O Mercado Central teve seu embasamento construído em pedra tosca, areia e

principal canal de transporte de produtos daquela época (ANDRADE, 2014).

cal. As alvenarias foram executadas com tijolos de barro maciço, assentados com
argamassa de areia e cal. Os elementos da modinatura das fachadas, tais como
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frisos, foram concebidos por saliências obtidas pelo avanço de peças de tijolo. O

No Relatório de Prospecção Arquitetônica do Mercado Central São José, elaborado

piso era composto por tijolos queimados e argamassa de areia e cal. A estrutura

em 2011, problemas como fraturas, empolamentos, delaminação, desintegração,

do telhado era constituída por madeiramento de carnaúba, uma palmeira region-

partes faltantes e sujidades foram identificados (Figura 03).

al, apoiado em tesouras verdadeiras de madeira maciça, cujas telhas eram do tipo
colonial.
A edificação é formada pela justaposição de dois corpos: o setor principal, de
forma retangular e dimensões mais imponentes, com pé direito duplo, e o setor
secundário, de planta quadrada, mais baixo, com expressão formal mais tímida,
construído posteriormente para abrigar açougues. O corpo principal tem fachada
caracterizada pela racionalidade, marcada por uma estrita modulação. O espaço
interior é delimitado por duas arcadas, sendo a primeira voltada à Praça Marechal,
composta por nove arcos de inspiração romana, e a segunda, de menor dimensão,
constituída por quatro arcos (Figura 02).

Figura 03: patologias e descaracterização identificadas
A. Fachada com arcada descaracterizada. B. Arcos preenchidos com alvenaria e cobogós. C. Arcos
desintegrados. D. Uso misto de telhas. E. Madeiramento comprometido. Fonte: Relatório de
Prospecção Arquitetônica do Mercado Central São José, 2011.
Figura 02: Mercado Central em 1910
Fonte: SILVA FILHO, 2007.

Ao longo dos anos, além das deteriorações advindas da passagem do tempo e da
falta de conservação preventiva, intervenções agressivas foram executadas por
permissionários e poder público, tais como o fechamento com alvenaria de uma

A deterioração do Mercado Central decorreu de uma questão mais ampla, relacionada à forma como se planejou a cidade. Com a expansão de Teresina, o bairro
Centro passou a competir e perder sua atratividade para novas centralidades, processo que resultou no esvaziamento populacional e no aumento do número de
imóveis vazios, muito deles de interesse patrimonial, que com o passar dos anos

das arcadas, inserção de divisórias internas, fechamento de arcos, dentro outras.
3364

3365

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

e pela falta de conservação preventiva, foram degradando-se, como o Mercado

A descoberta da tijoleira original evidenciou a existência de um patamar único,

Central.

circundante a todo o corpo principal do prédio, o qual foi resgatado. O desnível

5. A intervenção

interno entre as edificações principal e secundária foi mantido, vencendo-o com
escadarias e plataforma elevatória.

O projeto denominado pela PMT de “Restauração e Reabilitação do Mercado São

A fachada teve suas superfícies retificadas com argamassa, acabamento em mas-

José” englobou um conjunto de ações intervencionistas. A remoção dos acréscimos

sa acrílica, finalizada com tinta de cor areia, com modinatura ressaltada em bran-

de divisões internas, que descaracterizavam a espacialidade original da edificação,

co. As esquadrias de madeira foram repostas, e, no caso do corpo principal, ainda

foi uma das primeiras posturas adotadas. Após a prospecção, foram identificados

se inseriu portas de enrolar em chapa metálica vazada, pintadas na cor branca,

os fluxos principais e secundários e, em seguida, realizada demolições das estru-

visíveis apenas quando a edificação não está em uso. Discretos refletores, tam-

turas acrescidas. Acerca das alvenarias internas, pode-se destacar como principais

bém brancos, fixados ligeiramente acima do friso, marcam, à noite, cada arco. Um

intervenções: I) recomposição de arcadas e pilares; II) recomposição de passagens

guarda corpo metálico de alumínio foi empregado entre os arcos, sempre que

principais e laterais; III) criação de nichos para inserção de baterias sanitárias; IV)

estes, em função do desnível, oferecessem risco aos usuários (Figura 04).

criação, sem demolição de paredes originais, de espaços para alocação de lojas.
No que tange às alvenarias externas, com a remoção do reboco pôde-se identificar
e resgatar a modulação original, camuflada por preenchimentos posteriores. Com
base em registros fotográficos e identificação de aduelas, chaves, extradorsos, intradorsos, arranques, etc., revelou-se, nas dimensões originais, as arcadas que atuavam como zona de transição entre os espaços interno e externo. Dessa forma,
as fachadas foram reconstituídas conforme ritmos originais.
Quanto à cobertura, trata-se da parte da edificação que mais sofreu alterações. As
tesouras existentes foram substituídas, quando danificadas, por novos elementos, também de madeira maciça. Praticamente todo o madeiramento do telhado
foi renovado, inclusive os caibros de carnaúba e as telhas coloniais que conse-

Figura 04: Mercado após intervenção

guiram chegar até à atualidade. Da concepção original, manteve-se o telhado tipo

Foto: Marques, 2018.

telha-vã, embora que quase completamente reconstruído.
O piso, originalmente em tijolo queimado, com o registro de áreas pavimentadas
com ladrilho hidráulico, foi substituído por granilite de alta resistência. Os níveis
originais foram recompostos, removendo-se degraus adicionados sem critério.
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Na edificação principal, em uma porção da área de pé direito duplo, criou-se um
mezanino, acessado por meio de plataforma elevatória e uma escada metálica
branca, com guarda corpo em vidro incolor e corrimãos em alumínio. O acesso foi
articulado por um dos arcos do eixo principal de circulação, mantendo-se sua dimensão, postura que faz o visitante curvar-se para adentrar. Neste espaço, pode3367
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se encontrar expostos fragmentos originais dos elementos construtivos do merca-

às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultur-

do, além de obras de artistas piauienses.

al” (ICOMOS, 1964, p.2).

No corpo secundário do Mercado foram distribuídos boxes para artesãos. As

A conservação pelo uso já era sinalizada na Carta de Atenas de 1931, quando se

lojas voltadas à rua abrigam funções diversas, tais como lanchonetes, venda de

recomenda que se mantenha um uso aos monumentos e assegure sua vida. A

pequenos materiais de construção, ferramentas, etc. e não se ligam diretamente

Carta também menciona que “nos casos em que uma restauração pareça indis-

com o interior, onde encontram-se os artesãos, em função do desnível.

pensável devido a deterioração ou destruição [...] recomenda que se respeite a

6. Considerações finais

obra histórica e artística do passado, sem prejudicar o estilo de nenhuma época”
(IMO, 1931, p. 1).

A análise de uma intervenção realizada num dado bem de interesse patrimo-

A Carta de Veneza retoma a questão da integração do monumento a um dado

nial pode ter resultados distintos, haja visto que o tema não é discutido apenas

contexto atual, expondo que “a conservação dos monumentos é sempre favoreci-

por uma teoria da restauração, mas regido por diversas estratégias. O caso em

da por sua destinação a uma função útil à sociedade; [...], mas não pode nem deve

questão, a restauração do primeiro mercado de Teresina, poderia ter todo o pro-

alterar à disposição ou a decoração do edifício. É somente dentro destes limites

cesso negativamente avaliado se adotada como filiação, a Teoria do Restauro bran-

que se deve conceber e se pode autorizar as modificações” (ICOMOS, 1964, p. 2).

diana, que tratava os bens arquitetônicos como objetos idealizados. Não obstante,
na busca por modelos de gestão patrimonial mais eficientes, embasou-se nos no-

A Declaração de Estocolmo, de 1972, apresenta como princípio de inspiração e

vos conceitos concernentes ao tema desenvolvidos na contemporaneidade.

orientação para preservação e melhoramento do meio ambiente humano, o

Uma das primeiras questões a serem levantadas acerca do Mercado Central de

rar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as

Teresina é que diferentemente de outros exemplares desta tipologia arquitetôni-

condições necessárias de melhoria da qualidade de vida” (ONU, 1972, p. 4).

ca (como o Mercado Público São José, no Recife; o Mercado Modelo em Salvador ou o Mercado Ver-o-Peso, em Belém), o mesmo não possui uma arquitetura
pomposa, longe disso, trata-se de uma edificação limpa, de poucos elementos
ornamentais, mas de altíssimo valor enquanto lugar de memória, visto que foi o
primeiro espaço construído da cidade destinado a atividades de venda e compra
de mercadorias, além de lugar de encontro, de socialização.
Dessa forma, sua significação cultural decorre, sobretudo, de seus valores históricos e de sua função social, reconhecimento já previsto na Carta de Veneza, quando em seu artigo 1º lê-se: “[...] Estende-se não só às grandes criações, mas também

3368

desenvolvimento econômico e social, considerado “indispensável para assegu-

Em 2001, a Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica incorpora o conceito de patrimônio urbano, entendendo-o como:
[...] um recurso essencial para melhorar a habitabilidade das áreas
urbanas e para favorecer o desenvolvimento econômico e a coesão
social no contexto das mudanças globais. O futuro da humanidade
depende da capacidade para planear e gerir os recursos. Assim, a
conservação tornouse numa estratégia para atingir um equilíbrio
sustentável entre crescimento urbano e qualidade de vida (UNESCO,
2001, p.4).
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Desse ponto de vista, ou seja, da necessidade de o monumento exercer uma

ser facilmente distinguíveis, postura não verificada nas reconstituições realizadas

função social, a restauração do Mercado Central pode ser vista como positiva, já

no Mercado.

que conseguiu atribuir um uso, e mais, o uso original à uma estrutura urbana
decadente, cuja inatividade, em função de sua localização, ameaçava a vitalidade

A Carta de Veneza abre a possibilidade de substituição de partes faltantes, desde

de um dos locais mais nobres da cidade: seu centro de origem. A permanência

que seja respeitada a harmonia do conjunto. Esse critério foi adotado na restau-

do uso original também fez permanecer atividades tradicionais do local, como a

ração aqui analisada, mas, em função da indistinguibilidade entre materiais novos

venda e compra de mercadorias e a comercialização de produtos artesanais. Os

e originais, falsificou-se a documentação artística e histórica do monumento. A

principais usuários, permissionários que há anos trabalham na região e vivenciam

substituição de quase todos os elementos da cobertura por padrões semelhantes

por mais tempo o Mercado, foram valorizados pelo melhoramento das condições

pode ter feito o prédio retomar a um estado que talvez sequer tenha existido.

de trabalho advindo com a infraestrutura instalada.

O valor documental da cobertura não residia no fato desta ter seus elementos

Em uma lente mais ampla, o cidadão piauiense passou a dispor de mais um at-

estruturais de madeira e telhas de barro, mas no uso de uma madeira específica

rativo para prática do turismo doméstico, e a cidade voltou a ter mais um lugar

– troncos de carnaúba –, em associação a telhas coloniais. Mediante a impossibil-

de referência para obtenção de produtos locais. O espaço criado para exposição

idade do uso destes materiais e técnicas, deveria ter se empregado soluções que

de quadros de artistas da região, diversifica o uso, propicia espaço para manifes-

refletissem práticas arquitetônicas contemporâneas, sem significar a construção

tações culturais e gera encontros. Os boxes voltados para a rua criaram fachadas

da maior parte da substância do bem (ICOMOS, 1980).

ativas, reforçando a relação da edificação com o seu entorno.

Algumas reconstituições, como a substituição de esquadrias de madeiras por no-

O projeto, embora considerado como “ótimo” e “bom”, respectivamente por

vas esquadrias de madeira, a reconstrução da cobertura de forma similar à origi-

54,3% e 37,0% dos permissionários e avaliado positivamente por mais 96% dos

nal, os rebocos, dentre outras, podem ter interferido no valor de autenticidade do

visitantes, conforme pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-

bem. A atenção a este critério é fundamentada na Carta da Nara, de 1994, onde

mento Econômico e Turismo (SEMDEC), não foi bem recebido por técnicos locais

se coloca:

especializados, principalmente por aqueles que, até inconscientemente, seguem a
teoria brandiana. Todavia, afirmar que a restauração foi ou não acertada só será
possível após algum recuo temporal, e, claro, deverá ser um entendimento coletivo, não definido apenas pela visão tecnocrata.
Contudo, do ponto de vista dos critérios adotados, cabe sinalizar alguns prováveis
equívocos. Retomando às cartas patrimoniais, reconhece-se a anastilose como
técnica de conservação coerente, prevista na Carta de Atenas de 1931. No entanto,
os materiais empregados para execução, para não enganar o observador, devem

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 de valor de
autenticidade na prática da conservação é clarificar e iluminar a
memória coletiva da humanidade (UNESCO; ICCROM; ICOMOS, 1994, p.
1).
Embora tais equívocos, a significação cultural do Mercado Central para a cidade
poderá não ser comprometida, visto que as modificações identificadas como in-
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coerentes ocorreram apenas no plano material, que, neste caso, não influencia
no imaterial. Situação decorrente pelo fato de o bem em questão ser entendido
como patrimônio mais pelos seus valores simbólicos do que por suas construções
estéticas. Ressalta-se, também, que a função social exercida pela edificação desde sua construção, não foi alterada, o que possibilitou permanecer com o capital
social já ali existente.
Muitos ainda são os desafios para que se consiga equalizar todos os fatores inerentes à preservação patrimonial, sendo o principal deles, a atualização dos mecanismos legais incidentes. Atualmente, os mesmos ainda não assimilaram os
novos conceitos de patrimônio, os discursos de intervenção em pré-existências
ambientais e a destinação social dos bens de interesse patrimonial. Em Teresina, num momento marcado pela revisão de seu Plano Diretor, vislumbra-se uma
ótima oportunidade para traçar diretrizes acerca do uso sustentável de sua paisagem urbana histórica, de forma a inseri-la no contexto contemporâneo e evitar
seu desaparecimento.
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RESUMO
Natural de Viçosa, Raphael Hardy Filho se diplomou engenheiro arquiteto pela
EA/UFMG, em 1937. Foi um dos percussores do movimento modernista em
Belo Horizonte. Casou-se com Luzia Teixeira da Costa, natural de Santa Luzia, e
desenvolveu forte relação com a cidade, onde: elaborou projetos, foi agraciado com o
título de cidadão honorário, manteve casarão colonial à Rua Direita - no qual faleceu
e foi velado em 06 de fevereiro de 2005. Dos projetos elaborados em Santa Luzia,
alguns poucos não saíram do papel, mas a grande maioria permanece. Dentre eles
estão algumas residências, edifícios de uso público, e até mesmo um monumento.
Alguns apresentam excelente estado de conservação, outros estão bastante
degradados e/ou muito descaracterizados. Apenas o monumento e a capela de São
Jerônimo, possuem tombamento na esfera municipal, devido ao contexto histórico
que estão inseridos. Sendo o município detentor de representativo conjunto urbano
constituído nos séculos XVIII e XIX, toda a política de preservação do patrimônio
cultural edificado, se concentra nas edificações de estilo eclético e colonial, sendo os
demais desconsiderados.
Palavras chave: preservação do patrimônio cultural, arquitetura modernista,
preservação do patrimônio moderno.
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De Viçosa a Santa Luzia
Raphael Hardy Filho nasceu em Viçosa-MG em 24 de Janeiro de 1917. Se diplomou engenheiro arquiteto pela Escola de Arquitetura da UFMG no ano de 1937.
Casou-se com Luzia Teixeira da Costa, natural de Santa Luzia, cidade com a qual
desenvolveu forte relação. Foi professor e diretor da Escola de Arquitetura, tendo
aposentado pela UFMG em 1977. Trabalhou também na Secretaria de Viação e
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Implantada no alinhamento frontal do lote, a edificação térrea apresenta pé direito mais elevado que das edificações vizinhas. O partido arquitetônico é retangular, a cobertura resolvida com tacaniças, revestidas com telha curva, e beirais
em cachorro. O sistema estrutural é autônomo em madeira, com vedação em adobe. A fachada principal apresenta vãos com enquadramento em madeira, vergas
retas, com molduras nas sobrevergas. Após o tombamento ocorrido pelo Decreto
Municipal Nº 772, em 1989, foi construído um acesso com escadaria lateral.

Obras Públicas, foi Superintendente da COHAB-MG, e presidiu o IAB-MG no biênio 1945-46. Iniciou sua trajetória profissional em 1938, como arquiteto auxiliar
da Comissão de Obras do Barreiro em Araxá/MG. No ano seguinte retornou a
Belo Horizonte, e iniciou intensa produção arquitetônica, na capital, e também em
várias cidades do estado de Minas Gerais.
Entre seus principais projetos destacam-se: o Fórum Lafayette localizado à Rua
Goiás (atual TJMG), a sede do IPSEMG localizado à Praça da Liberdade (que vai
abrigar a Escola de Design da UEMG), a sede da USIMINAS, localizada no bairro Engenho Nogueira (que projetou em parceria com os arquitetos Istvan Farkasvolgyi
e Álvaro Hardy – seu filho); e o lendário Ginásio do Minas Tênis Clube, localizado
à Rua da Bahia (demolido para a construção da nova Arena Juscelino Kubitschek).
Elaborou também projetos de planejamento urbano, destacando-se a Cidade da
Usiminas em Ipatinga-MG (com a colaboração do arquiteto Marcelo Bhering), e o
plano Urbanístico das Instalações Industriais da Fertisa em Araxá-MG. A qualidade
da sua obra lhe conferiu ao longo da carreira diversas premiações, convites para
proferir palestras e publicações nas principais revistas de arquitetura.
Foi agraciado com a Medalha da Inconfidência Mineira, e com o título de Cidadão
Honorário de Santa Luzia-MG, no ano de 1972; onde possuía casarão colonial,
localizado à Rua Direita, nº 521; no qual faleceu e foi velado em 06 de fevereiro de
2005.
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Figura 1- Edificação colonial que pertenceu a Raphael Hardy Filho (foto atual e foto de 1984).
Fonte: Autora em 15/04/2018 e IPAC MG Nº1 em 28/12/1984.
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A produção arquitetônica em Santa Luzia
Muito carismático Hardy – como era conhecido; fez muitas amizades na cidade, e
logo surgiram vários convites para projetar as mais diversas edificações.
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Santa Luzia (1963), 6) Posto Médico, 7) Clube Social Luziense, 8) Estação da E.F.C.B
- Cidade industrial de Santa Luzia, 9) Agência do Banco Lavoura, 10) Residência
de Antônio Carvalho Sobrinho, 11) Residência de Francisco de Assis Moreira, 12)
Residência de José Carvalho, 13) Residência de Odilon Carvalho, 14) Residência de
Geraldo Silva. Deixando de citar três projetos elaborados no início da década de
1940: 15) Residência localizada no alto da colina da Igreja do Rosário, 16) Capela
de São Jerônimo, 17) Marco Comemorativo do Primeiro Centenário da Revolução
Liberal de 1842. Dos projetos supracitados, foram identificados:
Marco Comemorativo do Primeiro Centenário da Revolução Liberal de 1842 (1942):
Monumento edificado na ocasião da comemoração do 1º Centenário da Batalha
Final da Revolução Liberal de 1842, travada entre as tropas comandadas por Luiz
Alves de Lima e Silva – então Barão de Caxias, e o liberal Teófilo Otoni; localizado
à Avenida Engenheiro Felipe Gabrich, s/n - Santa Matilde, em local onde existe um
muro de pedras, que teria servido de trincheira para os revolucionários. Trata-se
de um obelisco simples, com uma espada esculpida em massa, e uma placa na
base com a inscrição: “aqui, no dia 20 de agosto de 1842, a revolução terminou. Bons
Cidadãos, devotados à Pátria pelejaram em campos opostos. As tropas imperiais, sob

Foto 2- Raphael Hardy Filho com um grupo de professores em visita a Santa Luzia (Bar Natal).

o comando de Caxias, vitoriosas, restituíram ao Brasil a paz, a ordem e a estabilidade”.

Fonte - https://www.facebook.com/associacaoculturalcomunitariadesantaluzia/photos/

Encontra-se em bom estado de conservação, pois todos os anos, no dia 20 de

pcb.983236318479709/983235895146418/?type=3&theater

agosto, acontece uma solenidade no local, com a presença de membros do exército, e cidadãos do município, onde são entregues comendas. Assim, a prefeitura

Em seu currículo original - digitado por ele próprio em máquina de datilogra-

realiza manutenção constante, e melhorias foram realizadas no entorno. Capela

fia , constam os seguintes projetos elaborados na cidade: 1) Plano Urbanístico

de São Jerônimo (início da década de 1940): Edificação religiosa, localizada à Rua

da Cidade Operária da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Cidade Industrial

Floriano Peixoto, 409 - Centro. Foi construída na década de 1940, entre as edifi-

de Santa Luzia, 2) Planos e Orientação técnica de Urbanização de Santa Luzia, 3)

cações do conjunto que compõem o asilo de mesmo nome, fundado em 1941. A

Praças e Jardins, 4) Controle, corpo de bombeiros, centro médico, ambulatório,

edificação possui partido arquitetônico retangular e pé direito mais elevado que

estação de serviços, oficinas, garagem, refeitórios, vestiários, prédio de adminis-

das edificações vizinhas. A cobertura em duas águas é revestida com telha curva.

tração, residências operárias, sub-estação etc... da Fábrica de Fertilizantes Nitroge-

A fachada principal é voltada para a via pública, com afastamento frontal. O fron-

nados da Cidade Industrial de Santa Luzia, 5) Pesquisa global para Plano Diretor de

tispício possui elementos em massa: portada, cruz e outros ornamentos. A planta

[1]

se divide em nave, capela-mor e duas sacristias laterais de pequenas dimensões. A
[1]

Seu neto e também arquiteto Tiago de Castro Hardy, transcreveu o currículun original do

nave mostra piso em ladrilho colorido e forro horizontal em tabuado liso. A cape-

avô, em monografia apresentada no Unicentro Izabela Hendrix, no ano de 2004.
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la-mor possui supedâneo em madeira e mármore e forro em abóbada de berço

apresenta-se em ótimo estado de conservação. Em 2017, foi instalado corrimão

com pintura decorativa. Apresenta regular bom de conservação. Residência no alto

ao longo da rampa de acesso. Residência de Antônio Carvalho Sobrinho (final da

da colina da Igreja do Rosário (provavelmente final da década de 1940): Edificação

década de 1950): Edificação residencial uni familiar, localizada à Rua do Serro, 297

residencial unifamiliar, localizada à Rua Direita, 266 (colina da Igreja do Rosário)

- Centro. Possui 2 pavimentos, sendo comércio no térreo, e residência no piso su-

- Centro. Possui partido retangular, telhado aparente em duas águas, revestido

perior. Está implantada no alinhamento do lote, mas não é paralela à via. A planta

em telha francesa, apresenta beiral em concreto apenas na fachada frontal, que

tem partido arquitetônico retangular, com cobertura embutida. Possui volume-

simula uma laje inclinada. O programa arquitetônico se desenvolve no pavimento

tria geométrica simples, sendo o segundo pavimentos um retângulo com varanda

térreo, tendo apenas um ambiente no piso superior. Possui um pequeno alpendre

entalada. Na década de 1990 foi adaptada para o uso de hotel, e após recebeu

com colunas inclinadas demarcando a entrada principal. Mantém as característi-

acréscimos aos fundos para o uso de pousada. Na fachada principal os revesti-

cas originais, porém encontra-se em péssimo estado de conservação.

mentos cerâmicos receberam pintura, e o guarda-corpo da varanda foi substituído. Agência do Banco Lavoura (provavelmente final da década de 1950): Edificação
de uso misto localizada à Rua Direita, 654 - Centro. Possui dois pavimentos, sendo
o uso comercial no térreo, e residencial no piso superior. Construída no alinhamento do lote, possui partido arquitetônico retangular, cobertura em duas águas,
revestida com telha cerâmica, embutida por platibanda na fachada principal. Mantém inalteradas as características da fachada principal: esquadrias, elementos em
massa na platibanda, porém o revestimento cerâmico do pavimento térreo recebeu pintura.

Figura 3- Edificações da década de 1940.
Fonte: Autora em 15/04/2018.

Residência de Odilon Carvalho (início da década de 1950): Edificação residencial
unifamiliar, localizada à Rua do Serro, 323 - Centro. Possui amplo afastamento
frontal, partido retangular, e cobertura embutida. O programa se desenvolve todo
em 01 pavimento, em cota elevada, estando apenas a garagem no nível da rua.
Embutida no volume principal, a laje da garagem resultou em um terraço, que se
integra à varanda entalada, onde está localizado o acesso principal. A edificação
recebeu alguns acréscimos aos fundos, mas mantém inalterado o projeto original, inclusive as esquadrias, gradil, e os materiais de revestimento da fachada,
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já não atendia mais a demanda dos eventos da cidade, ocorrendo uma evasão dos
sócios, escassez de recurso, que acarretou um processo de degradação. Numa
tentativa de retomada do clube, o telhado foi substituído por outro em estrutura
metálica, de forma inadequada, ocasionando um recalque na laje do hall de entrada, e descaracterização da platibanda. Conserva as esquadrias e o lambri de madeira no hall de entrada, porém o gradil foi substituído. Apesar de ser a edificação
mais recente das apresentadas, apresenta pior estado de conservação.

Figura 4- Edificações da década de 1950.
Fonte: Autora em 15/04/2018.

Clube Social Luziense (1961): Edificação de uso público, localizada à Rua Direita,
304 – Centro. Possui partido arquitetônico retangular, cobertura em duas águas,

Figura 5 - Clube Social Luziense, 1961 (projeto original da fachada e foto atual).

embutida em platibanda. O programa é todo desenvolvido no pavimento térreo. A

Fonte: Autora em 15/04/2018.

fachada principal está recuada da via, em dois planos, o primeiro possui um alpendre onde se dá o acesso principal, e no segundo o acesso secundário (sendo este
um acréscimo ao projeto original). A edificação foi construída em terreno doado
pela prefeitura municipal, onde existia um sobrado colonial – sobrado do Rafinha
(demolido para a construção da nova edificação). Na década de 1980, a edificação
3384
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funcionalidade mais complexa, que não fosse somente técnica, funcional
e utilitária, mas que tocasse mais fundo, até o âmago - até a própria
psicologia do homem.” (HARDY FILHO, 1957 P. 116)

As edificações de Hardy são uma aula de arquitetura, pois muitas foram as influencias em sua obra. Do Art Nouveau, até os conceitos modernistas, principal-

Já na Residência de Antônio Carvalho Sobrinho, projetada poucos anos depois,

mente os de Le Corbusier, passando por Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, como

Hardy utiliza os conceitos de seu grande mestre Le Corbusier, ao propor o pur-

ele comentou:

ismo francês: a simplicidade e adequação dos volumes, superfícies e espaços,

Preocupamo-nos, ao traçar este esbôço dos elementos que concorreram
para o atual estágio da arquitetura, ficar dentro de uma linha
simplesmente explanativa, citando, sòmente, alguns nomes. Seria,
no entanto, injusto deixar de citar Alvar Aalto, Walter Gropius e sua
Bauhaus, Erich Mendelsohn, Gunnar, Asplund, Lúcio Costa, Oscar
Niemeyer ou Eduardo Reidy, Gregori Warchavchik ou os irmãos Roberto,
e falar sôbre suas obras. Porém, rendemos aqui nossa homenagem a
eles e a todos aquêles que, apesar de não citados, foram pioneiros de
uma nova era. (HARDY FILHO, 1957 - P.117)
Nas edificações projetadas na década de 1940: Marco Comemorativo do Primeiro
Centenário da Revolução Liberal de 1842, Capela de São Jerônimo e Residência no
alto da colina da Igreja do Rosário é possível identificar ainda uma influencia do
Art Nouveau, como a utilização de um esquema decorativo, que não faz referencia
a outros estilos arquitetônicos. A Residência de Odilon Carvalho, evidencia a influencia do organicismo de Frank Lloyd Wrigth, através da integração do homem com
a natureza. Ao propor a implantação da edificação em cota elevada, com amplo
afastamento frontal, e manutenção da topografia natural, Hardy humaniza o espaço, em contraponto ao movimento racionalista de Le Corbusier, como ele mesmo relatou.

extremos, a eliminação consciente e progressiva do que fosse supérfluo tornou-se o
lema apropriado para expressar as condições técnicas e construtivas de uma arquitetura adequada à época da máquina e da industrialização .” (HARDY FILHO, 1957 P.
114). E assim, na Agência do Banco Lavoura e na sede do Clube Social Luziense, a
arquitetura de Hardy se direciona para as formas geométricas primárias, a caixa
de concreto, o edifício Usiminas em Belo Horizonte, um de seus últimos projetos.

Conclusão
Sendo o município de Santa Luzia detentor de representativo conjunto urbano
constituído nos séculos XVIII e XIX, toda a política de preservação do patrimônio
cultural edificado, se concentra nas edificações deste período. Nos anos de 198485 os técnicos do IEPHA-MG percorreram o município selecionando as edificações
que integrariam o 1º Inventário do Patrimônio Cultural - IPAC, e consolidaram
este pensamento, ao selecionarem apenas edificações do período colonial, e edificações hibridas - colonial com platibanda eclética. Assim, toda política de preservação do patrimônio cultural no município, permanece desconsiderando o fato de
que as cidades são organismos vivos em constante desenvolvimento, onde novas
edificações, em novos estilos arquitetônicos, surgem neste contexto, também nas

“Em Wrigth, a continuidade espacial tem mais expansividade: há uma
preocupação de se submeter à realidade do espaço interno; parte de
um núcleo central e se projeta em tôdas as direções. Há uma riqueza
e uma audácia desconhecida na arquitetura racionalista. O tabú da
utilidade, o lado puramente prático, a técnica como finalidade, a “casa
servindo para tudo”, estandardizada e anônima, dando lugar a uma
3386

dentro de uma volumetria e geometria elementares. “A simplificação levada aos

lacunas existentes nos centros históricos. Assim, do legado de Hardy em Santa Luzia, possuem tombamento municipal, apenas o monumento e a capela, devido ao
contexto histórico em que estão inseridos, e não por sua qualidade arquitetônica,
estando todo o restante sujeito a descaracterização ou demolição.
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RESUMO
As construções antigas, ao longo do tempo, recebem muitos danos que se originam
do ambiente onde estão inseridas, como: mudanças arquitetônicas, mudanças do
uso, falta de manutenção, reformas erradas, etc. Estas construções antigas são como
um paciente de um médico, que chega com danos e para as quais o médico solicita
análises científicas para obter o diagnóstico. Portanto, uma construção antiga precisa
da mesma abordagem e tratamento. Os institutos oficias de patrimônio histórico
no Brasil, tem várias recomendações como a Carta de Veneza, a portaria 420 do
IPHAN ou a carta de ICOMOS de 2003. Porém, para restaurações de edificações, são
raros os casos onde análises de danos e materiais são executados. Como pode ser
constatado, no trabalho do dia a dia, existe uma grande lacuna entre teoria e prática.
O artigo apresenta o trabalho de um restaurador científico, mostrando a realidade
no trabalho com projetos de restauro de prédios antigos em Rio Grande do Sul e
exemplifica de que as análises científicas influenciam o projeto de restauro. Também
são discutidos os pontos que evitam este trabalho científico e possibilidades de
melhorar isso.
Palavras-chave: Património edificado, Deterioração, Danos, Análises científicas,
Restauração.
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Introdução
As construções antigas, ao longo do tempo, recebem muitos danos que se originam do ambiente onde estão inseridas, como: mudanças arquitetônicas, mudanças do uso, falta de manutenção, reformas erradas, etc. Estas construções são
como um paciente de um médico, que chega com danos e para as quais o médico
solicita análises científicas para obter o diagnóstico. Portanto, uma construção an-
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3.6. O projeto de intervenção deve ser baseado numa clara
compreensão dos tipos de ações que foram as causas dos danos e da
degradação, assim como dos tipos de ações que foram levados em
consideração para a análise da estrutura depois da intervenção; porque
o projeto deverá ser consequência de todos eles.
Como pode ser constatado, no trabalho do dia a dia, existe uma grande lacuna entre teoria e prática. Os institutos oficias de patrimônio histórico no Brasil,

tiga precisa da mesma abordagem e tratamento.

recomendam, por exemplo, análises de materiais como reboco e tintas. Porém,

Os institutos oficias de patrimônio histórico no Brasil, utilizam-se, dentre outras

solicitadas antes de uma restauração. E, mais raros ainda são os casos onde a

recomendações, orientações e normas, a Carta de Veneza para respaldar ações

restauração é baseada em resultados de análises científicas. Normalmente uma

e recomendações a uma obra de restauro de prédios tombados, por exemplo,

obra de restauro é tratada como uma obra nova, com materiais e mão-de-obra

indicando análises de materiais como reboco e tintas.

não especializada em restauro.

Porém, para restaurações de edificações, são raros os casos onde análises de

A questão que se busca discutir é que normalmente todas as construções an-

danos são

tigas apresentam patologias e, para evitar futuros danos, é importante resolver

solicitadas antes do projeto de restauração. De acordo co a Carta

de Veneza, em seus artigos 2° e 16°m,

para restaurações de edificações, são raros os casos onde análises de danos são

estes problemas com análises e bons levantamentos. Cada intervenção numa
construção histórica é perda de materiais originais e introdução de novos danos

[…] a conservação e o restauro dos monumentos constituem uma
disciplina que apela à colaboração de todas as ciências e de todas
as técnicas que podem contribuir para o estudo e salvaguarda do
patrimônio monumental.
“Os trabalhos de conservação, de restauro e de escavação serão sempre
acompanhados pela compilação de uma documentação precisa, sob
a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos e
fotografias.[...]” (Carta de Veneza, 1964).

futuros. E, cada intervenção é um caso único. Portanto é necessário encontrar um
procedimento simples, definido para obras de restauro do dia a dia. Este procedimento não precisa ser sofisticado, porém precisa ser adaptado às possibilidades
e à situação do Brasil. Não é necessário criar um método novo, tudo existe é só
usar. De 1986 até 1998 foi realizado um grande projeto de pesquisa aplicada sobre todas as possibilidades de deteriorações de materiais em prédios históricos
na Alemanha, o projeto Steinzerfall. Partes dos resultados deste projeto e, também
de outros projetos associados, podem ser usadas no trabalho do dia a dia, como

Também a Carta do ICOMOS - Princípios para a Análise, Conservação e Restauro
estrutural do Patrimônio Arquitetônico – 2003, apresenta, dentre outros:
1.1.A conservação, o reforço e o restauro do patrimônio arquitetônico
exigem uma abordagem multidisciplinar.

é mostrado nos seguintes exemplos.

Mapeamento de danos
A portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010 do IPAHN escreve na Secção II, Art. 6
paragrafo IV, c) diagnóstico do estado de conservação do bem, incluindo mapeamento

3392

3393

SIMPÓSIO
CIENTÍFICO

27 — 28
ABR

BELO HORIZONTE
/

/

2018

BRASIL

de danos, analisando-se especificamente os materiais, sistema estrutural e agentes degradadores. A figura 1 apresenta o mapeamento de danos numa casa simples de
cerca de 40 m2 construído em enxaimel.
Com este mapeamento é possível localizar os pontos onde se encontram problemas, calcular o material necessário para a obra e dimensionar o trabalho
necessário. Na prática o uso desta ferramenta é raro.

Figura 1: Mapeamento de danos na casa construída em enxaimel, com a lista dos símbolos

Figura 2: Sistema de orientação da Casa de uma casa construído em enxaimel

(fonte WO-Projetos, arquitetura e restauro)

(fonte WO-Projetos, arquitetura e restauro)

Sistema de orientação:

Exemplos simples para levantamentos científicos de
danos
Antiga Aduana em São Leopoldo, Rio Grande do Sul

O sistema de orientação consiste em aplicar uma malha de eixos horizontais e
verticais para cada parte de um prédio. Por exemplo a numeração das paredes da
pequena casa de enxaimel, ver figura 2. Com este sistema é possível de identificar
e referia sobre a mesma parte do prédio, num trabalho em equipe. Também o uso
deste instrumento simples que ajuda bastante nos levantamentos, é raro.

A Antiga Aduana em São Leopoldo, Rio Grande do Sul é um prédio construído em
volta de 1840, em tijolos macicos com 2 andares e hoje encontra-se em condições
precárias por falta de manutenção e uso. O telhado está aberto em vários pontos,
com isso entra bastante água da chuva nas paredes.
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A empresa WO-Projetos, arquitetura e restauro foi contratado para fazer levantamentos de danos como sais e umidade, dentre outros trabalhos. Os resultados
destes levantamentos mostram como as análises e dados científicos podem trazer
soluções para a obra de reforma baseadas em dados científicos.
A fachada tem muitos pontos com eflorescências de sais, em toda extensão. A
análise química das eflorescências mostram sais de tipo gesso em maior quantidades e carbonatos em menor quantidades. Provavelmente a fachada foi tratada
numa reforma anteriormente, com uma massa corrida ou outro material que contém gesso.
Foram feitas análises de umidade e tipos de sais, como a distribuição deles nas
paredes. A figura 3 mostra que os sais encontram se no reboco (até 5 cm de profundidade) e não nos tijolos (5 cm a 10 cm de profundidade), e a umidade está
presente com altos valores no reboco e no tijolo. Estes resultados significam que é
recomendado para a reforma retirar o reboco e com isso retirar-se os sais. E, depois recomenda-se que seja aplicado um reboco e pintura que permita as paredes

Figura 3: Distribuição de sais e umidade na profundidade da fachada da Antiga Aduana 2 a 5 cm =
reboco, 5 a 10 cm = tijolo
(fonte WO-Projetos, arquitetura e restauro)

respirar e secar.

Casa particular nova em Campo Bom Rio Grande do Sul

Em vários procedimentos constata-se que é comum retirar completamente um

Este exemplo com danos em edificação nova comprova como as análises científi-

reboco da fachada para restaurar. Em geral isso não é necessário. Um reboco
tem funções de proteger o prédio contra chuva e raios do sol e também pode em-

cas podem identificar a origem dos problemas.

belezar o prédio. Nada mais, o reboco não é um elemento da estrutura da casa,

O proprietário da casa mandou aplicar papel na parede que até deste ponto não

por isso, não precisa ser duro e forte, o reboco precisa ser maleável e poroso para

mostrou problemas. Depois de 3 meses o papel começou ter pontos e manchas

acompanhar os movimentos do prédio e absorver e transportar calor e umidade.

pretos. Foi retirado o papel e realizada uma limpeza das paredes com água sanitária e etanol e um novo revestimento com papel foi aplicado. E, após 3 meses
apresentou-se o mesmo problema. Uma prospecção de infiltrações de água nesta
sala foi realizada, porém sem resultados. Depois de diferentes outras tentativas,
foram feitas análises microbiológicas dos materiais contaminados e da temperatura e umidade na sala. Os resultados mostram que as manchas são fungos pretos, ver figura 4. Fungos precisam alimentos e água para o crescimento. Em seguida foi analisado onde estão os alimentos para os fungos. O reboco e o papel da
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parede não servem como alimentos para os fungos. A cola mostrou-se, nos testes,
como uma ótima fonte de nutrientes para os fungos. Por tanto onde é a fonte de
água para crescimento dos fungos? As análises climáticas na sala mostram que
não houve condensação de água, por outro lado, a umidade dentro da sala oscila
várias vezes por dia entre 60% e 80% de umidade relativa do ar. Isso é suficiente
para o crescimento de fungos e não necessita se infiltrações. Conforme Dedesko e
Siegel (2015) com umidades relativas do ar de 80% ou mais os esporos de fungos
começam germinar. Depois isso, mesmo com menor umidade, os fungos podem
crescer (Pasanen et al, 2000).
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Discussão
Os exemplos mostram que análises científicas ajudem no projeto de restauro.
A questão é: por que são pouco usadas? Baseado em 28 anos de trabalho nesta
área, seguintes pontos desfavorecem análises científicos: custos, tempo, conhecimento, laboratórios, execução da obra e avaliação dos projetos:
•

Custos: Normalmente um restauro de um prédio antigo é financiado com patrocino via Lei Incentivo Cultural ou Lei Rouanet. Significa que o proprietário do
prédio precisa pagar os levantamentos antes de receber o dinheiro da obra.
Não é possível calcular a relação dos custos dos levantamentos com os custos
que são poupados no futuro, quando a restauração usa métodos e materiais
adequados, baseados nos resultados científicos dos levantamentos. Na minha
experiência cerca de 70% das restaurações são restaurações de restaurações
erradas juntamente a falta de manutenção.

•

Tempo: Os levantamentos são demorados e necessitam se meses para serem concluídos. Normalmente o proprietário de um prédio antigo contrata
os projetos quando tem uma possibilidade de financiamento imediato. Por
exemplo: existe um patrocinador, um prefeito precisa mostra atuação na cidade, aniversário importante da cidade, etc. Existem muitos possibilidades de
limitar o tempo para realizar os projetos e levantamentos.

Figura 4: Crescimento de fungos no papel da parede no lado com a cola
(fonte WO-Projetos, arquitetura e restauro)

Com estes resultados a solução foi relativamente simples: Usar papel de parede e
cola com tratamento antifúngico comprovado.

•

Conhecimento: conforme resolução do MEC nº 2, de 17 de junho de 2010
(BRASIL, 2010) só arquitetos e engenheiros podem realizar projetos de restauro, onde está escrito no artigo 2, paragrafo IV:
do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico,
paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções
tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação,
conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades.
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•

Por outro lado nenhuma lei define que ensino e que experiências um arquiteto ou engenheiro precisa ter para ser qualificado a executar um projeto e uma
obra de restauro. Cada Universidade pode decidir seus conteúdos e normalmente não estão incluídos conhecimentos científicos sobre danos químicos,
físicos e biólogos em edificações antigas.

•

Laboratórios: Para as análises simples do trabalho de dia a dia, como umidade,
tipo de sais e concentrações, tipo de reboco e tintas, não é necessário um laboratório sofisticado. Para trabalhos mais sofisticados, como análises microbiológicas normalmente laboratórios nas universidades são apropriados. O
trabalho com danos é um trabalho interdisciplinar que envolve laboratórios
nas áreas de química, física e biologia. Por exemplo: a física da umidade relativa interfere na microbiologia de fungos. Uma pessoa que trabalha nesta área
precisa conhecimento em várias disciplinas.

•
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empresa. Quando há um artífice que participou um cursos de especialização

não garante melhor renumeração.
•

Avaliação dos projetos: No âmbito municipal, onde são tratados os projetos
do patrimônio do dia a dia, trabalham arquitetos que não possuem especialização em restauro para avaliar e interpretar levantamentos científicos de pro-

BRASIL

Um prédio antigo é como um paciente doente que ao procurar um diagnóstico
e precisa fazer, no início, vários exames. Isso deverá acontecer também com um
prédio antigo. As diretrizes e leis da área de patrimônio histórico também prevem
estes exames, mas na realidade, isso raramente acontece.
Uma restauração, de acordo com a carta de Veneza (1964) é uma ciência interdisciplinar que precisa da colaboração de diferentes áreas de conhecimentos.
Portanto pode-se apontar algumas soluções para este problema:
•

Arquitetos e engenheiros que querem trabalhar em patrimônio histórico precisam uma especialização em restauração científica para entender os processos de danos.

•

Criação de mais cursos para restauradores científicos na área de patrimônio
edificado. Estes profissionais podem realizar as análises e dar consultoria para
órgãos públicos, arquitetos e proprietários de prédios antigos.

é não só um problema do Brasil também em outros países existe isso. Por excomo marceneiros et.. Estes cursos têm participação rara pois o certificado

/

Conclusões

em restauro, ele deverá ser mais renumerado. Porém isso não acontece. Este
emplo, em Alemanha tem cursos de especialização em restauro para artífices

/

2018

Execução da obra: Neste ponto há muitas carências. Quem ganha o edital da
obra é a empresa mais barata, o que normalmente não significa a melhor

BELO HORIZONTE

•

Organização de um conjunto ou intercambio de laboratórios químicos, físicos
e biológicos para realizar as análises.

Há necessidade da colaboração efetiva entre arquitetura e ciências que estudam
patologias de materiais e, com isso minimizar os erros em restaurações de prédios
antigos.

jetos. Eles precisam buscar ajuda, normalmente nas instituições como IPHAN
ou IPHAE, isso demanda tempo e em geral faz com que as aprovações são
lentas.
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Av. Comissário José Dantas de Melo, n 21. 29102-920 - Boa Vista -Vila Velha ES.
luiz.ribeiro@uvv.br

RESUMO
Nosso patrimônio cultural é composto pelo conjunto de bens de natureza material e
imaterial, portadores de referência à identidade e à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. Essa compreensão deve-se à ideia de identidade
nacional, tecida no período de consolidação da república, através da produção de
espaços arquitetônicos e urbanísticos que vão iniciar um ideário modernizador no
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país, marcando assim, entre os períodos denominados “República Velha” e “Estado
Novo”, uma forte assinatura representacional. Esse legado, enquanto conjunto, possui
também o papel de contar a história de nosso povo, conformando sua identidade,
lugar da memória coletiva e cidadania; podendo assim ser observada e sentida no
cotidiano por meio da relação com o patrimônio urbano-arquitetônico, que configura
ambiências e registros, desempenhando forte contribuição na compreensão da
realidade contemporânea. Embora tal expressão de protomodernidade tenha
gerado inserções sutis, de transição, com cunho institucional, esses elementos têm
importância não apenas estética, mas também política, que será sincrônica à própria
constituição de uma estruturação da preservação cultural no Brasil, aliada às
discussões do moderno em escala mundial. Como resultado do modelo idealizado,
houve grande ruptura nos processos do fazer urbano, supervalorizando aspectos tais
como a tecnologia e a velocidade, em uma perspectiva de homogeneização cultural,
em detrimento a valores regionais e ao reconhecimento da própria história, muito
afins à consolidação do então modelo republicano no Brasil. Em Vitória, capital do
Espírito Santo, ocorre um estranho fenômeno quanto a invisibilidade, tanto física,
quanto do conhecimento e informação sobre essa importante parcela da história
do lugar e, consequentemente, de seu patrimônio cultural urbano-arquitetônico.
Na cidade, a ideia de valorização do patrimônio cultural estanca na passagem
da “Primeira República” para a “Era Vargas”, refletindo-se em uma invisibilidade
histórica para os períodos seguintes, em que não há espaço para a interpretação
e apresentação desse contexto de inspiração Art Déco e matrizes Racionalistas e
Protomodernas. Na atualidade a cidade vive a negação de tal contributo, buscando
uma imagem distanciada dessa realidade que, a partir de sua interpretação,
poderia contribuir para uma linearidade histórica do patrimônio, chegando à cidade
contemporânea. Metodologicamente esta pesquisa é gráfica, literária, documental e,
ao mesmo tempo, empírica, analisando a atual situação do sítio estudado para que
então seja desenvolvido um plano interpretativo do conjunto. Os resultados deste
trabalho são ao mesmo tempo conceituais, pois fundamentam a importância do
objeto de estudos para o recorte no qual está inserido, e também funcionais, pois
apresentam de forma gráfica as possíveis ações à serem tomadas na consecução do
projeto interpretativo que venha preencher a lacuna do elo afetivo dos habitantes
com o lugar.
Palavras-Chave: Patrimônio Cultural, Urbano-arquitetônico, Art Déco, Estado Novo,
Vitória.
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Introdução
As relações formadas pelos diferentes indivíduos e grupos sociais ocorrem mediante trajetórias e fenômenos históricos nos quais se constroem afinidades alicerçadas pela memória e identidade do coletivo. (HALBWACHS, 1990, p. 33). Desta
forma, a sociedade contemporânea e as futuras gerações são depositárias de uma
herança social e cultural que deverá ser transmitida às futuras gerações. A este
legado, por sua riqueza e atributo sociocultural, reconhece-se o valor de Patrimônio Cultural. (FGV, 1987, p. 290). No Brasil, tal conceito define-se por um conjunto
de bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade
e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. (BRASIL,
1988, art. 216). Essa compreensão deve-se à ideia de identidade nacional, tecida no período de consolidação da república, através da produção de espaços arquitetônicos e urbanísticos que vão iniciar um ideário modernizador no país. Em
sua permanência (ROSSI, 1995 p. 02), enquanto conjunto - lugar da memória coletiva e cidadania - esse legado possui, também, o papel de contar a história do
nosso povo, moldando sua identidade, podendo assim ser observada e sentida
no cotidiano, por meio da relação com o patrimônio urbano-arquitetônico, que
configura ambiências e registros de época, desempenhando forte contribuição na
compreensão da realidade urbana contemporânea.
Em diferentes situações, as cidades, mediante suas evoluções históricas, são portadoras de atributos que levam à críticas e percepções pautadas pelas alterações
e reconfigurações do espaço e da paisagem urbana, onde o patrimônio histórico e
cultural participa ora pela sua permanência e preservação, ora por sua alteração ou
perda. “(...) As coisas mudam, a realidade se altera, a própria matéria se desgasta
e a própria tradição também se transforma” (CARSALADE, 2014 p. 267). No Brasil,
como resultado de um modelo idealizado pelo progressismo, houve grandes rupturas nos processos do fazer urbano, supervalorizando aspectos tais como a tecnologia e a velocidade, em uma perspectiva de homogeneização cultural, em detrimento a valores regionais e ao reconhecimento da própria história, muito afins à
consolidação dos modelos republicanos no país. Embora tal expressão de [proto]
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modernidade tenha gerado inserções sutis, de transição, com cunho institucional, esses elementos também tiveram, de alguma forma, importância não apenas
estética, mas também política, simultâneos à própria estruturação das ideias de
preservação cultural, aliada às discussões do moderno em uma escala global (TAVOLARO E TAVOLARO, 2009, p.15). Assim, a sociedade brasileira caminha, apoiada
num discurso institucional modernizador que superestima o novo em detrimento
do antigo, muitas vezes, desconhecido. Percebe-se, dessa forma, grande negligência com os bens que constituem a história e a memória mais recente das cidades,
desmerecendo-os em favor de renovação sem critério ou reflexão. Nas cidades
com características de metrópoles, como as capitais, a percepção e compreensão
deste processo é ainda mais complexa, uma vez que a supracitada permanência
possui caráter mais etéreo ainda. Devido as necessárias expansões e desenvolvimento metropolitano, tais cidades passam a sofrer maiores perdas no sentido
da preservação de conjuntos de seu patrimônio urbano-arquitetônico, que não
formam conjuntos definidos pela homogeneidade (MESENTIER, 2007, p.68) outrossim, pela diversidade.
Em Vitória, capital do Espírito Santo, ocorre um estranho fenômeno: a invisibilidade, tanto física, quanto do conhecimento e informação sobre importante parcela da história do lugar e, consequentemente, de seu patrimônio cultural urbano-arquitetônico. Na cidade, a ideia de valorização do patrimônio cultural estanca
na passagem da “Primeira República” [1889-1930] para a “Era Vargas”, refletindo-se em uma invisibilidade histórica para os períodos seguintes; em que não
há espaço para a interpretação e apresentação de contextos de inspiração Art
Déco e matrizes Racionalistas e Protomodernas. Na atualidade a cidade vive uma
negação de tal contributo, buscando uma imagem distanciada dessa realidade
que, ao contrário, a partir de sua interpretação, poderia contribuir para uma linearidade histórica do patrimônio, que realçasse sua cultura, chegando à cidade
contemporânea (LYNCH, 1999, p. 343).
Assim, esta pesquisa busca, mediante uma metodologia gráfica, literária, documental e, ao mesmo tempo, empírica, analisar a trajetória e atual situação do con-
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junto estudado para que então seja desenvolvido um plano interpretativo, que

Quanto à morfologia urbana, analisa-se o modo como se organizam os elementos

possa levar a adoção de políticas públicas de preservação e educação para o pat-

que constituem e definem o espaço urbano, a partir de aspectos de organização

rimônio cultural urbano-arquitetônico na cidade.

funcional e de aspectos qualitativos e figurativos. No aspecto funcional predomi-

O Patrimônio Cultural Urbano-Arquitetônico

nará a compreensão sobre a atividade humana: habitar, produzir, recrear etc., ou
seja, o tipo de uso que se faz do solo urbano. Por outro lado, os aspectos qualitativos vão referir-se ao tratamento dado ao espaço quanto ao conforto do usuário.

Segundo Gordon Cullen uma cidade é algo maior que a simples aglomeração

Nos edifícios pode-se observar a forma correta do abrigo ao sol, ao vento no meio

de pessoas; é, sobretudo, uma unidade geracional de excedente de bem-estar.

urbano, o conforto ao pedestre, a arborização, a acessibilidade, etc.

(CULLEN, 1983 p.09). Considera-se, a partir daí, o impacto visual resultante desta
aglomeração e seus excedentes de atrações para esta coletividade. Enquanto a

Nos aspectos figurativos predominam, essencialmente, a comunicação estética e

construção isolada, no meio do campo, fora da cidade, traz a percepção direta

sensorial. Nos diferentes contextos de áreas históricas os elementos morfológicos

da obra arquitetônica, um grupo de construções inter-relacionadas – o espaço

são semelhantes: rua e praça, monumentos isolados e fachadas. As diferenças

urbano - sugere uma leitura diferenciada enquanto formação. De um conjunto

resultam do modo como esses elementos se posicionam, se organizam e se artic-

edificado urbano, decorrem relações improváveis na obra arquitetônica isolada.

ulam entre si para constituir o espaço urbano. Segundo Garcia Lamas, “a relação

Por exemplo: a visão serial advinda de um percurso em meio ao conjunto. A obra

do edifício com o espaço urbano vai processar-se pela fachada”. São as fachadas,

isolada contempla-se; o conjunto urbano vivencia-se, experimenta-se. Com essa

o “plano marginal”, que exprimem “as características distributivas, (...) o tipo de

constatação inicial defende-se a ideia da cidade como construção social dinâmica

edificado, as características e linguagem arquitectónica”, (...) um conjunto de el-

e complexa nas relações estabelecidas por seus usuários.

ementos que irão moldar a imagem da cidade”. (GARCIA LAMAS, 2011, p. 10-11).

Através de diferentes significados, estabelecidos por significantes presentes no

Assim, retornamos a ideia de uma paisagem urbana formada por um patrimônio

conteúdo da cidade (CULLEN, 1983, p. 13), a paisagem urbana irá se formar e se

urbano-arquitetônico onde existe uma “arte do relacionamento” cujo objetivo é a

transformar mediante sua cor, texturas, escala, estilos, além de sua natureza e

junção de elementos que contribuem para a formação de um ambiente, integra-

personalidade, marcada pelas noções de identidade cultural anteriormente abor-

do pelo emaranhado de elementos que o forma: edifícios, árvores, publicidade,

dadas.

transportes, natureza etc. de maneira a despertar emoção e interesse, provocando no usuário reações e comportamentos (CULLEN, 1983, p. 10), que alinhados,

Podemos assim concluir que o patrimônio cultural urbano-arquitetônico está in-

levam à sua identidade cultural.

trinsecamente ligado ao cotidiano de um lugar atuando de forma indelével no
comportamento dos habitantes e usuários, definindo-se como suporte espacial

A interpretação dos conjuntos urbanos-arquitetônicos, a partir de suas edificações

dessas relações, onde a arquitetura passa a ser valorizada de forma diferente ao

de reconhecido valor patrimonial histórico e cultural torna a paisagem urbana

longo do tempo, pois, o que se valoriza em determinada época pode já não faz-

legível como um marco particular que assinala a memória local. Nessa lógica, a

er sentido em outra, abrindo margem para o conceito de “tradições inventadas”

compreensão da conservação do patrimônio urbano-arquitetônico, em toda sua

(HOBSBAWN, 1984. P. 9-23) ou, por que não dizer, reinventadas.
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linearidade histórica, assume seu lugar de importância para a cidade contem-

população aproximada de 363.140 habitantes, sendo a quarta cidade mais pop-

porânea. (Figura 1).

ulosa do estado integrando uma área geográfica de grande nível de urbanização.
Desde sua fundação e, posteriormente em sua trajetória histórica, passando pela
imigração [italiana e alemã] e a cafeicultura, Vitória teve diferentes ciclos econômicos como base de sua estruturação, tornando-a fortemente reconhecida, a partir do século XX, como uma cidade portuária, ponto principal do escoamento de
minério e entrada e saída de cargas diversas [café, granito/mármore, automóveis].
(CODESA, 2017).
A história de Vitória inicia no século XVI, quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram à Capitania do Espírito Santo, liderados pelo donatário Vasco
Fernandes Coutinho que fundou, inicialmente, em 1535, a atual cidade de Vila
Velha, que passou a ser a sede da capitania (OLIVEIRA, 2008, p. 37).
Devido aos ataques indígenas, franceses e holandeses, os colonizadores empreenderam transferir a sede da capitania para a Ilha de Santo Antônio, no interior da

Figura 1: O aparelhamento do estado com serviços básicos de saúde, educação, entre
outros, foi característico do período histórico de intervenção federal durante a “Era Vargas”
e o “Estado Novo”. Diversos edifícios públicos desta época configuram um conjunto urbanoarquitetônico filiado à arquitetura art déco, racionalista e protomoderna em Vitória - ES.
Fonte: Inventário iconográfico do período 1930/1945. Pesquisa Paisagem Urbana Contemporânea
- Vitória Art Déco e Racionalismo Protomoderno. UVV, 2016/2018. 1 – Acervo do IJSN; 2 e 3 – Acervo
APEES; 4 – Acervo Foto Mazzei, 1938-1945; 5 – Acervo Foto Paes, 1936; 6 – Acervo AFPES – 1936.
Manipulado pelo Autor, 2018.

Vitória, uma capital do Sudeste.
Capital do Estado do Espírito Santo, Vitória é uma cidade de apenas 96,536 km²,
contudo centraliza uma região metropolitana de 2.331,03 km²; de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estimativa para 2017, possui

3410

baía de Vitória. A Vila Nova do Espírito Santo, como foi denominada, foi fundada
em 8 de setembro de 1551. Posteriormente, o lugar teve seu nome modificado
para Vila da Vitória, em memória da vitória obtida por Fernandes Coutinho, contra
os goitacás. (OLIVEIRA, 2008, p. 61).
Até o século XIX, os limites da capital permaneceram entre o Forte de São João,
próximo ao Centro, e o morro da Santa Casa, na Vila Rubim. A cidade, no período
colonial, foi sendo adensada nas partes altas, o que deu origem a uma morfologia
baseada no modelo de “cidade de colina” (LOBO e JUNIOR, 2012, p.16). Em contraponto, a parte baixa foi, por tempos, sujeita a ataques e invasões, resultando na
construção de fortes e baterias à beira mar. (OLIVEIRA, 2008, p. 43).
Ao longo dos séculos XVII e XVIII a região ficou sob profunda estagnação econômica, devido a estratégia da coroa portuguesa de tornar a região “áreas proibidas”,
delegando à capitania do Espírito Santo a “defesa natural das Minas Gerais ou a
trincheira natural para a defesa das Minas Gerais” (OLIVEIRA, 2008, p. 517). Evi3411
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denciam essa condição a proibição de se fazerem estradas que ligassem a Vila da

mento de quase todos os vestígios da Colônia e do Império, associados, equivoca-

Vitória à Capitania das Minas Gerais, criada no século XVIII, e a atenção dedicada

mente, à ideia de “cidade suja” e à letalidade. (OLIVEIRA, 2008, p. 450).

às fortificações locais, reforçadas pela passagem do Tenente Mestre de Campo
Nicolau Abreu de Carvalho na tarefa de fortificar a Vila da Vitória. (OLIVEIRA, 2008,

As convulsões políticas que culminaram com a Revolução de 1930 encontraram

p. 202).

no Espirito Santo um quadro situacionista bastante delicado. O corolário desse
episódio levou à intervenção federal sob o comando do Capitão João Punaro Bley.

Somente no século XIX, a vila foi elevada à categoria de cidade. Contudo, sua

(OLIVEIRA, 2008, p. 451). Nomeado por Vargas, [seu nome surge dos interesses da

condição de ilha perpetuava seu isolamento e prejudicou seu desenvolvimento.

Associação Comercial de Vitória] Bley empossou-se no cargo de interventor feder-

Com a economia cafeeira no estado, iniciou-se, na ilha-capital, diversos aterros

al e governou o Estado por mais de uma década. [1930-1943]. Tal origem política

nas partes baixas da cidade, alterando sua morfologia e, assim, modernizando-a.

adversa às elites locais, formada pelas ligações familiares e relações amistosas

Já no século XX foram construídos diversos novos bairros e as ladeiras do Centro

com as oligarquias locais, enriquecidas pelo comércio do café e exploração do

transformadas em escadarias, além da derrubada de inúmeros imóveis ainda re-

latifúndio (ACHIAMÉ, 2010, p.93-94), fez com que Bley, pelo longo período de pod-

manescentes do período colonial, em uma jornada ampla de saneamento e pro-

er, obtivesse intensa resistência a sua figura entre as classes dominantes locais.

gresso republicano pontuada pela figura de Jerônimo Monteiro, então Presidente

Distingue-se, entretanto, em sua obra administrativa, a gestão eficiente e sábia

do Estado (OLIVEIRA, 2008, p. 442).

dos recursos públicos, saneando o Tesouro do Estado de todas as dívidas dos exercícios anteriores assumindo um rigoroso controle de despesas. (ACHIAMÉ, 2010,

Esta “negação das estruturas urbanas coloniais” (SEGAWA, 2010, p.19) marca, so-

p.143).

bremaneira, o processo modernizador, uma vez que a morfologia do período colonial se rompe visando a expansão urbana e a adequação de uma nova imagem

Pôde, então, o governo estadual sob interventoria, empreender a construção de

de padrão europeu para Vitória, assim como, para outras cidades no Brasil, todas

edifícios institucionais importantes, tais como escolas, estabelecimentos de as-

herdeiras das grandes transformações da Paris de Haussmann em meados do

sistência médico-sanitária, penitenciária, patronato de menores, colônia de han-

século XIX. Para compor as ações de melhoramento empreendidas nos planos

senianos e a retomada das obras no porto de Vitória. Destaca-se ainda o hospital

urbanísticos das primeiras décadas do século XX, a arquitetura eclética foi a que

dos servidores públicos e a estação ferroviária da linha Vitoria-Rio de Janeiro [Leo-

predominou, satisfazendo as demandas estéticas da época em diferentes tipolo-

poldina Railways], a criação da Faculdade de Direito, além de estradas de roda-

gias de edificação, apresentando uma arquitetura que não era categorizável nem

gem, uma vez que os veículos automotores já eram uma realidade local. (OLIVEI-

por sua estilística uniforme nem por sua fidelidade a uma época histórica em par-

RA, 2008, p. 452).

ticular. (CURTIS, 2008, p.23-25).
O período de intervenção de Bley no Espírito Santo foi, inicialmente, uma tentativa
Sob os auspícios do café foi construída a primeira ponte ligando a ilha ao continen-

de pacificar as correntes políticas que disputavam o centro do poder. Porém, a

te. Em seguida, as atividades portuárias foram beneficiadas pelas intervenções ur-

intervenção assentou o saneamento fiscal do estado e no que tange à educação,

banas que retificaram ruas, criando avenidas amplas à beira mar, na área central,

desencadeou a campanha de nacionalização do ensino nas áreas de colonização

a partir de aterros sucessivos. A modernização da cidade-ilha gerou o desapareci-

estrangeira. A prioridade básica do governo de Bley foi reorganizar e racionalizar
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as atividades administrativas, principalmente a redução dos gastos públicos aos
limites possíveis previstos para a receita estadual. Por outro lado, explicita-se os
contornos mais gerais assumidos por sua direção, cuja ação esteve nitidamente
voltada para o atendimento das demandas do setor social - saúde, educação, assistência social, etc. através de intenso aparelhamento urbano na capital, assim
como nos municípios onde criou, de forma pioneira, as Inspetorias Municipais cuja
finalidade era exercer o papel das Câmaras Municipais, suprimidas no regime de
exceção (ACHIAMÉ, 2010, p.147).
Entretanto, no período de redemocratização do país, a partir de 1945, o saldo desta trajetória irá colocar, à vista do grupo social local, a administração de Punaro
Bley no campo das ações de retrocesso do Estado. Ainda que pontos positivos
tivessem contribuído para o bem social da população, prevaleceu a ideia do autoritarismo e da submissão do estado a um sistema que não privilegiava o Espírito
Santo em uma política econômica nacional devido a retração do potencial de barganha política da burguesia cafeeira com as demais classes dominantes em nível
nacional. Soma-se a esta condição a ideia de perdas na articulação do agronegócio
que veio sendo diminuída, pois, a partir da revolução de 1930, inicia-se uma nova
fase no processo da transformação nacional: a industrialização. Com isso, a elite
do café começa a perder espaço para os interesses da indústria que, nos anos seguintes, vão adquirir primazia até assumir completa dominância, no final dos anos
1950. (SILVA, 1995, p. 193-195).
Assim, cabe ressaltar a gênese do processo de marginalização a que foi, historicamente, submetido o Estado do Espírito Santo, o qual sofre, nesta trajetória, diferentes inflexões na curva de seu desenvolvimento. Esses fatos cristalizam-se nas
marcas da relativa defasagem de desenvolvimento econômico e social em relação
aos demais Estados da região sudeste, protagonista do grande desenvolvimento
capitalista nacional. (SILVA, 1995, p. 196).
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Vitória Art Déco e Racionalismo Protomoderno
Como visto anteriormente, na primeira metade do século XX as cidades brasileiras foram marcadas por transformações em suas arquiteturas e paisagens,
modificando as feições coloniais que ainda carregavam desde o século anterior,
marcando assim a passagem para um novo período, agora como República, caracterizada pelo progresso e modernização. Nesse contexto e nos seus desdobramentos, para além do Ecletismo, substanciado no revivalismo histórico, a Art Déco
foi importante na consolidação de uma ideia de modernidade, cuja adoção foi
gradativa, conforme as políticas de reestruturação que se diferenciaram em cada
província na transição da Primeira República para República Nova [Era Vargas] e,
em seguida ao Estado Novo. Desta forma, conforme a trajetória histórica descrita, será abordada a interventoria federal empreendida pelo Capitão João Punaro
Bley, na qual culminou a apropriação do funcionalismo do estilo Art Déco aliado a
um discurso de modernização da capital capixaba.
Semelhante aos regimes totalitários surgidos na Europa depois da 1ª Grande
Guerra, visando representar a centralização do poder no governo Vargas, o aparelhamento dos serviços públicos, construídos desde então, irá se apropriar de
novas vertentes estilísticas racionais que carregavam conceitos de progresso e
modernização (REIS, 2014, p.253).
Em decorrência, a arquitetura contribuirá para a percepção de uma ideologia
política, pautada no autoritarismo, cujo simbolismo pudesse remeter ao conceito
de monumentalidade, mas ao mesmo tempo de serenidade nas edificações públicas; elementos que representariam a presença do Estado no aparelhamento dos
serviços públicos nacionais. Assim, o estilo Art Déco, por seus caracteres estéticos
aliados à funcionalidade, eficiência e economia na arquitetura, conquistaria a predileção em diferentes investimentos em obras públicas (SEGAWA, 2010. P. 62).
Na categoria dos edifícios monumentais com o uso do vocabulário Art Déco, neste
período, pode-se destacar a sede do extinto Ministério da Guerra, atual Palácio
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Duque de Caxias no Rio de Janeiro, [Arq. Christiano Stockler das Neves, 1937/1941].
O edifício sintetiza a imagem imponente e austera que o governo Vargas pretendia
passar, com simetria, escalonamento de volumes e modulações de esquadrias rigorosas; empreendido na então grandiosa Avenida Presidente Vargas.
Analogamente, no Espirito Santo, principalmente em sua capital Vitória, pode-se
destacar o amplo desenvolvimento do aparelhamento de serviços públicos sob a
marca simbólica da austeridade equilibrada pela racionalidade das linhas e serenidade das formas. Entretanto, por motivações históricas diversas, a noção de valorização do patrimônio histórico local estanca na passagem da “Primeira Repúbli-

Figura 2: Mapeamentos georreferenciados efetuados pela equipe de pesquisa para determinação

ca” [1889-1930] para a “Era Vargas”, refletindo uma invisibilidade histórica para o

da mancha de extensão dos edifícios públicos construídos no período de intervenção federal

período em estudo, no qual não há espaço para a interpretação e apresentação
desse contexto de inspiração Art Déco e matrizes Racionalistas e Protomodernas.
A partir da pesquisa Paisagem Urbana Contemporânea - Vitória Art Déco e Racio-

[mapa1] e da arquitetura civil da mesma época [mapa 2].
Fonte: Pesquisa Paisagem Urbana Contemporânea - Vitória Art Déco e Racionalismo
Protomoderno. UVV, 2016/2018. Elaborado por Vanderlucio de Paula Filho. 2016. Manipulado pelo
autor, 2018.

nalismo Protomoderno, desenvolvida no âmbito dos projetos de iniciação cientí-

A partir desta tendência de modernização impressa pelos caracteres Art Déco e

fica da Universidade Vila Velha junto ao Programa de Pós-Graduação - Mestrado

suas variantes vamos constatar outros desdobramentos que levam a percepção

Arquitetura e Cidade, iniciou-se um sistemático inventário que viesse completar e

desse ideal estético na difusão do estilo que viria imprimir uma nova tendência na

tornar visível, a lacuna de conhecimento quanto ao tema na região. Na atualidade

sociedade local.

a cidade e seu grupo social vivem o esquecimento dessa contribuição histórica,
buscando uma imagem distanciada dessa realidade que, a partir de sua interpre-

A tendência segundo Segawa:

tação, poderia colaborar para uma linearidade na compreensão do patrimônio
cultural que integra a cidade contemporânea.
Para tornar visível a dimensão da produção e difusão de ideias e políticas modernizadoras do período de intervenção, pode-se avaliar o mapeamento efetuado
na pesquisa, pontuando diferentes empreendimentos de arquitetura no estilo, ou
inspiradas na Art Déco e suas variantes mais significativas, bem como aquelas que
foram surgindo nas expansões e consolidações do território da cidade em meados
do século XX. (Figura 2).

[...] conquistava adeptos populares ao ser adotado, em linhas mais
simplificadas, nas vilas operárias em singelas moradias conhecidas
como “porta-e-janela”, em todos os quadrantes no Brasil. Cidades
construídas nos anos de 1930-1940 são verdadeiras concentrações de
arquitetura popular de gosto Déco, nas mais variadas interpretações
possíveis e imagináveis. (SEGAWA, 2010, p.72).
Na sequência das transformações modernizadoras empreendidas pelo governo
de intervenção, a arquitetura civil em Vitória se apropriou também das formas e
vocabulário Art Déco que variam desde composições de fachada até uma mistura
com as vertentes ecléticas de raiz geometrizante, a partir de reformas e ampli-
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A interpretação e apresentação de um patrimônio
cultural urbano-arquitetônico.

aba e Chanaan, que traziam para o inconsciente local as ideias modernizadoras
presentes em diferentes produtos anunciados, na moda, e no mundo do cinema;

Passados mais de 80 anos dessa produção e de sua consolidação como corpo físi-

as celebrações do 4°Centenário do Solo Espírito-Santense [1935] marcado por ar-

co de um conjunto urbano-arquitetônico (lugar de história), observa-se na popu-

quiteturas efêmeras festivas, alinhadas aos princípios da Art Déco e a presença

lação local a dificuldade quanto a percepção e compreensão deste patrimônio, lu-

das empresas estrangeiras de comércio internacional na cidade. Assim, iremos

gar de memória. (NORA, 1993, p.9-13). Conforme anteriormente exposto, a noção

perceber, além da arquitetura institucional uma transformação da paisagem urba-

de patrimônio histórico está intrinsecamente relacionada a um período específico

na mediante a evolução de padrões da arquitetura civil para uma estética racional

da história local e à ideia do bem cultural pautado na ornamentação ou na história

geométrica modificando de vez, a feição daquele conjunto urbano-arquitetônico.

oficial (BENJAMIN, 1996, p. 225), notadamente a arquitetura religiosa. Assim, como

(Figura 3).

forma de enriquecer a produção deste conhecimento, apoiado na ideia de que
a preservação somente se torna visível para todos quando um bem cultural se
encontra em bom estado de conservação, a pesquisa buscou em seu processo
metodológico produzir não apenas um levantamento fotográfico do conjunto urbano-arquitetônico, outrossim, uma forma lúdica de interpretar e apresentar este
conjunto para que a população possa se reencontrar com tal história.
A partir do levantamento de campo e mapeamento georreferenciado, mais de 280
bens culturais já foram identificados e veem sendo trabalhados na continuidade da
pesquisa visando o seu reconhecimento enquanto conjunto urbano-arquitetôni-

Figura 3: Influências imagéticas na gênese de um discurso modernizador na capital capixaba:
Capa da Revista Vida Capixaba #251 – 1930; Arco triunfal das comemorações do IV Centenário do

co. Para tanto, uma intensa produção gráfica de representações na técnica de flat
style vector (Figura 4) está sendo elaborada e, gradativamente, disponibilizada ao

Espírito Santo na Av da República; Sede da Empresa Alemã, exportadora de café: Arens & Langen

público através de um site <https://tendadamemoriaitab.wixsite.com/vitoria-artdeco/

na Av. Jerônimo Monteiro, ca. 1940.

sobre> e de publicações em redes sociais como forma de alcançar o público infan-

Fonte: Hemeroteca Digital BN; Foto Locatelli, Acervo BC-UFES/CAR-UFES e Acervo Andreas Langen.

to-juvenil; assim como, possa ser utilizado por educadores em atividades de edu-

Elaborado pelo autor, 2018.

cação continuada e para o patrimônio, buscando assim reverter a “invisibilidade”
sobre o tema.
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Conclusão.
Buscando apenas um reconhecimento histórico pautado na ideia da história oficial
e dos grandes feitos de uma classe elitista e ainda por uma evolução desenvolvimentista, a cidade de Vitória - ES carrega em sua trajetória - de forma equívoca - o
desprezo, e mesmo desconhecimento, pelo passado próximo, do período da Era
Vargas e do Estado Novo. Tal posicionamento provoca grande descaso com o patrimônio urbano-arquitetônico construído à época, que gradativamente se apaga
na história do lugar e de seus cidadãos. Na cidade contemporânea, tal posicionamento tem resultado em um conjunto urbano-arquitetônico “invisível”, enquanto
patrimônio histórico e cultural, que vem cedendo às descaraterizações e pressões
de demolição, abrindo espaço para novas construções, que em uma perspectiva
inadvertida da gestão pública, se apresentam como métricas de crescimento e
Figura 4: Produção Gráfica do inventário inicial da pesquisa. Exemplos de alguns imóveis Art Déco

desenvolvimento urbano da cidade Capital. As edificações que sobreviveram ao

identificados no Centro de Vitória.

tempo, tornam-se “invisíveis” frente seus novos vizinhos, assim como, sofrem o

Fonte: Pesquisa Paisagem Urbana Contemporânea - Vitória Art Déco e Racionalismo

impacto de uma cidade repleta de elementos espúrios que comprometem sua in-

Protomoderno. UVV, 2016/2018. Elaborado pelo Autor, 2018.

Adotou-se o estilo flat style design para a elaboração de tais materiais, com ênfase
minimalista e cores solidas, a partir de softwares como Corel Draw e Illustrator
utilizados ainda para o planejamento e concepção visual do projeto. Desta forma,
foi desenvolvida identidade visual, incluindo logotipo, estudo de paleta de cores,
aplicações em cartazes, apresentações power-point e, futuramente, publicação de
livro e cartilha educativa. Além disso, serão elaborados infográficos para apresentação de dados sobre o conjunto, suas características, afinidades, filiações e
classificações por tipologia e uso. Vale reiterar que, a intenção de apresentação
de dados por meio de tal estratégia visa a comunicação de forma mais efetiva
com as comunidades, além de educadores e escolares envolvidos, facilitando a divulgação de informações conceituais sobre preservação e patrimônio nas escolas
que, por meio de planejamento adequado, poderá contribuir positivamente para
reversão do quadro de degradação e descaracterização, ensejando ações legais de
proteção assim como resultados de intervenções sobre o bem cultural.

3420

terpretação e apresentação. Por longo tempo no local trabalhou-se pela visão de
progressismo e desenvolvimento buscando a modernidade. Quando as questões
patrimoniais entraram na pauta de discussões, essas entraram com um recorte
temporal extremamente direcionado e seletivo. Mesmo com as ações de preservação e difusão do patrimônio local, e elas existem, tal recorte produziu uma cidade sem uma identidade plena, onde os edifícios históricos existentes, ao invés
de fazerem parte de um conjunto inserido no contexto urbano, encontram-se
isolados enquanto monumentos ou destacados em corredores específicos, separados de seu contexto, em meio às novas construções. Tal situação faz com que
as práticas adotadas de proteção ao patrimônio sejam pontuais e limitadas sem
que haja desenvolvimento de políticas públicas efetivas para a preservação geral
do Centro Histórico, além da ausência de visão da necessidade de proteção legal
para estes casos.
A conservação de um patrimônio resulta de práticas e procedimentos, não somente das políticas públicas, mas também do envolvimento do grupo social orga3421
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nizado em torno de seus bens. Em Vitória, a noção de educação para o patrimônio

e estabilidade do grupo social, está em conflito com o abandono e negligência

é tímida e pontual; não se faz presente em grandes associações e, quando ocorre,

observados.

limita-se a típica visão da história oficial e seletiva do período republicano inicial,
marcada pelo ecletismo e pelo embelezamento urbano. A ideia de preservação

Na cidade contemporânea o espaço e ambiente tendem a favorecer o ideal de

não está ligada às relações do cotidiano, da rua e do lugar onde se habita, comer-

imediatismo e consumo promovendo a imagem e o a valorização do momento em

cializa-se e vive-se. O que tornaria o grupo social protagonista desses lugares, le-

novos fenômenos que, a todo instante, levam a uma ideia de futuro, velocidade e

vando ao reconhecimento do valor que tem seu conjunto urbano-arquitetônico.

agilidade, nas quais as relações autênticas com o patrimônio cultural e a memória

Outra prática - novamente equivocada – observada nas ações do poder público

social de um lugar esgotam-se sem seu sentido. A descaracterização e degradação

local é o tratamento de musealização (HUYSSEN, 1997, p. 226), da cidade e de seu

levam a destruição e descontextualização social, espacial e histórica desse conjun-

presente e, consequente, elitização do patrimônio criando, uma separação desses

to rompendo com a experiência histórica, com a memória e com a identidade do

espaços como restritos ao uso cultural e, em parte glamourizado, que atua como

grupo social local. As reflexões ora apresentadas demandam uma ação contra a

obstáculo impedindo que exerça sua função sociocultural de aproximar as pes-

condução da memória coletiva como mecanismo político para impor, muitas vez-

soas de seu passado, tornando-o lugar de memória, fortalecendo a cidadania e a

es de forma dissimulada, outras identidades forjadas e voltadas para o consumo

qualidade de vida a partir da identidade do lugar.

ou valorizadas pela indústria cultural de massa, relacionada ao turismo e que cria
gentrificação. Ao fim, o valor atribuído ao patrimônio torna-se moeda de troca

Constata-se assim um pathos patrimonializador ou, no dizer de Françoise Choay,

transformado em valor econômico, tornando distante aquilo que une a população

uma “Alegoria do Patrimônio”, seletivo e perverso (CHOAY, 2006, p.225-226) em

aos episódios de sua própria história e lugar de memória.

que a prática da preservação ocorre por um viés especifico, voltado apenas para
a parte da história que constrói trajetórias adequadas aos interesses de grupos
específicos, quer por ignorância, quer de forma intencional. Como penalidade
o patrimônio urbano-arquitetônico, em seu conjunto, vai se degradando frente
à essa incompreensão e ausência de interesse atual, afinal tais edificações não
possuem legislação de preservação ao seu favor, tampouco estudos e pesquisas
que tragam o tema à atualidade do debate. Destaca-se a ideia de que são possíveis o desenvolvimento e a vitalidade urbana em um ambiente pontuado por
arquiteturas históricas, de interesse de preservação, e que esta condição não impede o desejado crescimento e a evolução da cidade. Defende-se aqui a interpretação e apresentação deste patrimônio como forma de evitar situações em que
as transformações contemporâneas não venham comprometer a paisagem e seu
conjunto urbano-arquitetônico, interferindo na leitura e no reconhecimento de
toda a trajetória histórica do lugar. O significado da arquitetura, como integração
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RESUMO
Neste trabalho apresenta-se um panorama geral sobre a prática de preservação
cultural em cidades de uma região pouco conhecida, cuja povoação iniciou-se
após a chegada de parte do excedente populacional oriundo das zonas auríferas
esgotadas de Mariana e Ouro Preto, seguido da fase de decadência e afrouxamento
das proibições portuguesas nessa região conhecida como “áreas proibidas”.
Posteriormente, ao longo do século XIX, a economia local foi movimentada pela
introdução da atividade cafeeira. Há uma significativa produção bibliográfica acerca
das principais “cidades históricas”, especialmente as seis cidades mineiras, primeiras
a ser objeto de proteção do IPHAN. Contudo, há muitas outras pequenas cidades,
cuja povoação remonta o final do séc. XVII e início do XVIII, pouco estudadas ou
conhecidas. A pesquisa tem como área de estudos as regiões vizinhas a Piranga, uma
das mais antigas dessas povoações. Inicialmente, selecionou-se algumas cidades
das “áreas proibidas” na Zona da Mata Mineira, para isso, observou-se a pontuação
das mesmas no ICMS Patrimônio Cultural e época de início de povoação. A seguir,
fez-se a identificação do acervo arquitetônico existente, composto notadamente de
exemplares do século XIX e início do XX, e da constatação da existência de riscos em
sua conservação. As cidades pesquisadas foram Guaraciaba, Paula Cândido, Pedra
do Anta, Piranga e Presidente Bernardes. Contatou-se as respectivas secretarias
municipais responsáveis pela parte cultural para coleta de dados e informações
acerca da gestão do patrimônio, e realizou-se uma visita em cada uma delas para
levantamento fotográfico e averiguação das condições previamente identificadas.
Pretendeu-se, ainda, fazer uma análise das condições de gestão do patrimônio
cultural, visto que há casos sob o risco da perda e esquecimento de um significativo
patrimônio. Identificou-se, além da frágil economia de tais cidades, que seus
sistemas de planejamento e gestão urbanos são quase inexistentes, e ainda, a
vulnerabilidade presente em políticas culturais que, quando um pouco mais
consistentes, são dependentes da dedicação de uma única pessoa. Nota-se que, por
vezes, essas pequenas cidades perdem oportunidades de aliar seus acervos com uma
política ligada ao turismo cultural e à economia criativa.
Palavras-Chave: Áreas Proibidas, Patrimônio Arquitetônico, Política cultural
municipal.
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INTRODUÇÃO

mas que carece urgentemente de maiores cuidados para não ocorrer seu total

Esse trabalho tem a intenção de estudar como acontece as práticas de

As cidades, então, que fazem parte dessa Vale têm uma frágil economia e sistema

preservação e conservação de bens patrimoniais em cidades que estão fora do
circuito do ouro e turístico de Minas Gerais. Essas cidades foram primeiramente
ocupadas por Bandeirantes em busca do enriquecimento rápido através do ouro,
no entanto, essa região, que hoje se intitula com Vale do Piranga, não podia ser
ocupada devido a leis da Coroa Portuguesa e a existência de etnias indígenas
antropofágicas, que afastavam a população. Segundo Carneiro “ausência de
povoamento e a existência do mato denso, somadas à presença indígena, eram
vistas como garantias contra os descaminhos do ouro”. Contudo, com o grande
excedente populacional na região aurífera e o afrouxamento dessas leis levaram
a ocupação dessa área.
O desenvolvimento de uma sociedade diversificada; que se pautou por
intensas trocas comerciais entre regiões e que teve na presença de uma
estrutura burocrática bastante complexa uma organização políticoadministrativa sólida, podemos afirmar que Minas praticamente nasceu
urbana. (MORAES, 2004)

esquecimento ou degradação.

planejamento urbano, este em alguns casos é inexistente, o que acarreta numa
perda nas oportunidades de utilizar esse patrimônio como um aliado econômico,
através de incentivos culturais e turísticos e da utilização do conceito de economia
criativa. As Normas de Quito (OEA, 1967), colocam monumentos como um recurso
econômico, o que é mais um motivo para necessidade de medidas que levem a
preservação adequada diretamente ao plano de desenvolvimento.
A preocupação com a valorização, a conservação e a preservação
do patrimônio cultural alcançou conotação econômica, sendo
transformado em produto econômico, deixando de ocorrer apenas em
função de seu valor histórico, estético, arquitetônico e identitário, pois
esse produto econômico poderia contribuir para o desenvolvimento
econômico e social local (TESCH e DALCOMUNI, 2016).
A pesquisa fundamenta sua importância nessa na necessidade de uma gestão
mais eficaz para a proteção do bens, diante da vulnerabilidade dos registros existentes, que se limitam a livros e dossiês pouco divulgados ou guardados em locais

O Vale do Piranga, depois de um primeiro momento com uma a atividade ligada

pouco acessíveis. O patrimônio tombado também vem sendo ameaçado devido,

ao ouro, começou a prática agropecuária e em seguida cafeeira, que até os dias de

aos desgastes naturais do tempo, o descaso do poder público e o desinteresse

hoje predominam a economia local. Piranga, que anteriormente era denominada

dos herdeiros, que deveriam ser responsáveis em proteger esse patrimônio, e a

Guarapiranga, englobava os municípios de Braz Pires, Guaraciaba, Presidente Ber-

falta de conexão com a população com sua história.

nardes (antiga Calambau), Senhora de Oliveira e Porto Firme.
Essas cidades sofreram um processo de perda de bens patrimoniais, devido a falta
de proteção direcionadas a elas - ao contrário de cidades como Mariana e Ouro
Preto, que tiveram esse cuidado desde 1939 junto com a criação do IPHAN - ficaram sobre resguardo apenas de moradores e/ou entidades religiosas. Porém ainda
existe nessas cidades um material disperso e importante para a memória local,

3428

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa foi de investigar como tem sido a prática de preservação do patrimônio arquitetônico em cidades das antigas “Áreas Proibidas”. São
objetivos específicos deste estudo:
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1) Identificar as cidades da antiga região da “Zona Proibida” com potenciais acer-

responsável pela parte cultural, além de montar registros fotográficos dos pontos

vos arquitetônicos dos primórdios de suas histórias;

de maior relevância para o trabalho. Tal material foi utilizado ao longo do trabalho
e para confecção de mapas, para esquematizar onde estavam localizados os pon-

2)

Selecionar um determinado número de cidades, a partir do critério de pon-

tos de interesse da pesquisa e a relação com as zonas urbanas, redes hidrográfi-

tuação do ICMS Cultural;

cas e linhas de tráfego.

3)

Por fim, visando conhecer a perspectiva do Secretário de Cultura de cada cidade

Caracterizar as cidades escolhidas a partir de informações geográficas, históri-

cas e documentais;
4)

Identificar a execução e percepção dos governantes, em relação a Lei Robin

Hood e à política de preservação do patrimônio cultural do município;
5)

estudada, acerca da Política de Patrimônio Cultural, bem como do ICMS Patrimônio Cultural, foi elaborada uma relação de pontos a serem levantados abordando
desde o seu entendimento do ICMS Patrimônio Cultural às dificuldades encontradas pelo município para atingir a pontuação máxima potencial.

Organizar as informações, dados, documentos, depoimentos e fotografias,

de forma a produzir um panorama sobre a preservação do patrimônio histórica
arquitetônico.

MATERIAIS E MÉTODOS
O ponto de inicial da pesquisa foi o levantamento de bibliografia referente à
história da ocupação das Áreas Proibidas para qualificar tal região, bem como a
identificação de terminologias do patrimônio cultural, tais como vila, freguesia,
arraial e, finalmente, cidades. Após, buscou-se entender a ocupação das “Áreas
Proibidas”, os povos que ali ocuparam e para mapear as cidades que se formaram
posteriormente.
Subsequentemente, utilizou-se outros fatores de seleção: o início do povoamento
da região em que a cidade estava inserida; a pontuação no ICMS Patrimônio Cultural, partindo de uma pontuação mínima, e as características arquitetônicas das
construções, sendo tratado cidades em que o estilo colonial tardio (aqui entendido
como de meados para o fim do Século XVIII) fossem ainda presentes.

Figura 01: Esquema da seleção das cidades para pesquisa, recorte da microrregião da Zona da
Mata Mineira

Após entender a realidade das cidades, por meio de levantamentos, realizou-se
uma visita a cada uma delas, acompanhada pelo respectivo secretário municipal
3430
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vas culturais, possibilitando a sobrevivência e realização dos mesmos.
As cidades têm um quadro de funcionários reduzido, com um ou dois integrantes

de cada município e um dos critérios de seleção, o período de povoamento. Essas

no máximo, sendo, geralmente, o secretário de cultura e um assessor, no entanto

cinco cidades têm em comum a exploração tardia e, de alguma forma, foram im-

não é relatado a necessidade um corpo administrativo maior, por existir cooper-

portantes na povoação e desenvolvimento das “áreas proibidas”.

Povoamento iniciado no final do século XVII influenciado pela mineração do ouro. Origina-se de uma das mais antigas povoações de
Minas: Barra do Bacalhau - ou simplesmente Bacalhau.

Paula Cândi- Os primeiros “civilizados” a passarem pela região foram os bandeido
rantes comandados por Pires Farinha, no séc. XVIII. A fixação mais
remota que se tem conhecimento foi através de José Gomes Barroso, por volta de 1875. Originalmente o povoado se chamou São José
do Barroso.
Pedra
Anta
Piranga

do Sua origem é uma pequena capela, onde, ao seu redor, constituiu-se
uma aldeia de índios catequizados pelo Padre Ângelo da Silva Peçanha. Foi elevada a distrito de Ponte Nova em 1843.

BRASIL

to para cuidados com as construções tombadas ou inventariadas e outras iniciati-

Paula Cândido, Pedra do Anta e Guaraciaba e na tabela 1 indica um breve histórico

Guaraciaba

/

pontuados. No entanto, o retorno desse imposto compõe o fundo de investimen-

Os municípios selecionados para trabalhar foram Piranga, Presidente Bernardes,

Breve histórico

/

2018

Os Municípios Selecionados

Município

BELO HORIZONTE

ação entre as secretarias municipais de cada município. Isso acarreta que todas as
Ano de
Fundação

Período
de
povoamento

1948

1749

cidades se utilizem de contratação de escritórios externos para realização dos inventários e documentação requeridos para receber o incentivo proveniente ICMS
cultural.
Quanto funcionários
compõem a secretária

Porcentual da verba da
Lei Robin Hood é destinada a cultura

Recebem ajuda externa
de consultorias

Guaraciaba

-

-

-

Paula Cândido

2

Mínimo 50%

Sim

Pedra do Anta

2

Mínimo 50%

Sim

Piranga

1

Mínimo50%

Sim

Presidente Bernardes

2

Mínimo50%

Sim

Município
1911

1962

1704

1829

Arraial de Nossa Senhora da Conceição do Guarapiranga. O ano
fundação coincide com a descoberta e lavra do ouro a céu aberto.
Em 1718, foi erigida a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição,
uma das cinco primeiras de Minas Gerais, já demolida.

1704

1691

P r e s i d e n t e Seu primeiro nome foi Calambau, nome dado pelos índios, que sigBernardes
nifica “lugar em que o rio faz curva e o mato é ralo”.

1954

1710

Tabela 2 - Panorama das secretárias culturais dos municípios selecionados.

Tabela 1: Breve Histórico dos municípios selecionados

Atualmente, têm-se o cenário de pequenas cidades com investimentos restritos
e uma população que pouco conhece de sua história, essa última hora é contada
por um pároco em manuscritos, ora é contada pelos casarões já desgastados pelo
tempo e desprovidos de cuidados. O relato dos responsáveis pela gestão Cultural
aponta para uma constatação comum: embora os quadros do ICMS Patrimônio
Cultural sejam completos e peçam itens importantes muitas vezes não atendem a
realidade de cidades pequenas, dessa forma acabam não sendo completamente
3432
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70 casas novas se erguiam nas ruas do povoado como a clamarem
liberdade! Liberdade! (LOURENÇO, C.G. 1999, p.25)
As edificações com aparentes traços do colonial tardio encontram-se espalhadas
entre as novas construções, como observa-se na Figura 12. Em sua totalidade,
as construções de Guaraciaba possuem características arquitetônicas simples e
carregam traços das relações entre habitação e o lote urbano do final do século
XVIII, com ruas estreitas, pouco afastamento e, consequentemente, calçadas com
largura inferior ao recomendado. A maior concentração ocorre nas imediações da
igreja matriz (Figuras 2 e 13), característica também herdada do período colonial,
onde as praças eram os grandes centros das cidades. Ainda locada próxima ao
centro, a nova prefeitura foi construída onde havia um casarão. Já a Secretaria de
Cultura, possui um trajeto não completamente acessível, acontece junto a uma
biblioteca e encontra-se em reforma para, futuramente, tornar-se um espaço de

Fig. 18 - Esquema da mancha urbana de Guaraciaba. Fonte: Autores

O povoado que deu origem à atual cidade iniciou-se no século XVIII. De forma
diferente de outras localidades, sua paróquia foi construída posteriormente, em
1832, declarada Capela da Freguesia de Guarapiranga. A ocupação urbana ocorreu ao longo do caudaloso rio Piranga. Entre as histórias da cidade, os Guaraciabenses contam com orgulho que para a Emancipação do distrito foi necessário
aumentar o número de casas às pressas:
Convidados para uma reunião, compareceram mais de (60) sessenta
representantes da classe das lavouras, comércios e indústrias. Falei
então a todos expondo as vantagens e os inconvenientes decorrentes
da Emancipação de um distrito. (...) Embora fôssemos infelizes em 1938
e 1943, agora nos julgamos felizes porque conseguimos a vitória e os
frutos dos nossos trabalhos. Só para notar a dedicação de todos que
unidos lutaram para o mesmo fim, aqui o número de casas ou moradias
não era o suficiente para adquirir o ideal, pois faltavam 63 casas para
perfazer o total exigido pela Constituição, nem por isso se esfriou o
espírito idealista do povo. Mãos à obra. E dentro de 4 meses, mais de

encontros, lazer e troca de conhecimentos para o município.
A cidade de Guaraciaba possui uma distribuição da população de cerca de 30%
morando em área urbana e 70% em área rural. Está na região do “Mar de Morros”, denominação para relevo natural da região, a uma altitude média de 578
metros e é cortada pelo rio Piranga, um dos formadores do Rio Doce. As cidades
de maior porte mais próximas são Ponte Nova (41 km de distância) e Viçosa (52
km de distância). Segundo o IBGE Cidades (2014), 80,6% da receita é oriunda de
fontes externas.
Verificou-se que há um interesse crescente em resgatar a história de luta dos antigos moradores, A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Guaraciaba, desenvolve um projeto de Educação Patrimonial para que os alunos da rede municipal
de ensino possam entender o significado de patrimônio cultural. A primeira parte
deste projeto consiste em apresentar o tema em formato de aula, posteriormente,
junto aos alunos, elenca-se por votação um patrimônio da cidade a ser visitado.
No caso relatado visitou-se o Bem Cultural “Pedreira do Apaga Fogo” (conjunto
paisagístico tombado e protegido pela Lei Municipal nº 974/97) e como colocado
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pelo secretário o projeto é muito relevante para a formação cultural do sujeito,

indígenas das tribos Coroados, Coropó e Puri, sendo os primeiros desbravadores

bem como de geração de sentimento de pertencimento. Trabalhar o projeto com

da região os bandeirantes guiados por Pires Farinha. Crê-se, ainda, que o grupo

crianças envolve mostrar a importância do patrimônio e garantir a preservação

de negros que vinham para a grota denominada Fundão (onde atualmente locali-

do bem cultural para as gerações futuras, é válido ressaltar, ainda, que além de

za-se o Distrito de Viçosa, São José do Triunfo) se espalharam pela região, deixan-

aprender sobre o tema Patrimônio Cultural os alunos podem conhecer um pouco

do descendentes em Paula Cândido. A Vila, sede de um distrito de terras férteis,

mais sobre a história da cidade onde vivem e sua importância na formação de

manteve intenso comércio com Mariana e Piranga. Em 1953, um novo marco para

Minas Gerais.

a comunidade, o distrito de São José do Barroso foi elevado a município com o
nome de Paula Cândido, homenageando o Dr. Francisco Gomes de Paula Cândido.

Além das festas municipais, em sua maioria de âmbito rural, em 2017 a
Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo com o apoio da Prefeitura Munic-

Paula Cândido tem uma distribuição da população de cerca de 55% morando em

ipal de Guaraciaba e parceria com a União Musical Senhora do Rosário (Guaracia-

área urbana e 45 % em área rural. A cidade está na região de “Mar de Morros”,

ba) promoveu o I Encontro de Bandas de Guaraciaba, sob o tema “Resgatando a

a uma altitude média de 730 metros e não é cortada por nenhum curso d’água

Memória Auditiva”, parte da programação de eventos do IEPHA (Instituto Estadual

de porte significativo. Cresceu ao longo da estrada que liga Divinésia (22 km de

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) cujo tema foi “Outros Olhares

distância) à Viçosa (20 km de distância). Segundo o IBGE Cidades (2014), 90,3% da

sobre o Patrimônio Cultural”.

receita é proveniente de fontes externas.

Paula Cândido

A secretária de cultura de Paula Cândido fica no segundo andar de uma antiga
escola, em que no primeiro se situa outro órgão municipal. Junto com a secretaria
funciona uma casa de cultura, onde acontecem exposições sobre a cultura quilombola, artistas locais, e objetos antigos utilizados na zona rural. O secretário de
cultura Thaynã Fernandes Araújo Paes ressaltou como esse espaço é importante
para a relação dos moradores da cidade com seu patrimônio, sendo que, segundo
ele, o local e a própria secretaria só existem devido ao incentivo do ICMS, porque
acredita se não fosse isso não existiria um interesse público em zelar pelos bens.
Essa também se encontra a alguns metros de dois bens inventariados do município e já se pensa em projetos para ligação desses pontos.
O secretário mantém um contato frequente e efetivo com a população por meio
da página do Facebook da Secretaria, onde são divulgadas as festas, fotos dos

Fig. 19 - Esquema da mancha urbana de Paula Cândido.

projetos desenvolvidos. Devido à interação criada entre o secretário e a população
nessa mídia social, Thaynã montou uma enquete para promover a participação da

Encontram-se poucas informações sobre os primitivos habitantes da área onde se
localiza Paula Cândido, contudo, acredita-se que tenha sido a região povoada por
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Pedra do Anta

Essa ação corrobora para o sentimento de pertencimento e permite que os cidadãos explicitem sua identificação com determinado bem Cultural. Entre as
opções encontra-se Banda de Congo Antônio Coelho (Patrimônio Cultural Imaterial), Festa do Rosário de Paula Cândido (Patrimônio Cultural Imaterial), Igreja do
Rosário (Patrimônio Cultural Material) e “Casa do Pompona” (Patrimônio Cultural
Material). Eventos como a Festa do Rosário são os que maior aumentam essa sensação de pertencimento entre os moradores e a prefeitura possui um papel forte
de incentivo nesses momentos, através da verba do ICMS.
Até o momento Paula Cândido têm pelo município como Patrimônio Cultural
Material o Busto do Professor Samuel João de Deus e a Capela Mortuária Nossa
Senhora das Graças e enquanto Patrimônio Cultural Imaterial a Corporação Musical Monsenhor Lisboa. Sobre a relação da população com esses bens repara-se
que existe uma conexão muito forte com a Corporação Musical, no entanto, bens
como o Busto do professor Samuel João Dias são classificados tombados mais por
uma questão de conveniência do que de ligação, devido ao fato de que um bem
como esse teria seu processo mais facilmente executado e traria mais pontos e
mais verbas na cidade no incentivo do ICMS. As edificações inventariadas e tombadas estão espalhadas na malha urbana (Figuras 4, 14 e 15).

Fig. 20 - Esquema da mancha urbana de Pedra do Anta. Fonte: Autores.

Pedra do Anta começa sua história ao redor de uma capela em 1829, construída
após da concessão de terras de um Major à igreja católica e do povoado indígena
catequizado pelo Padre Ângelo da Silva Peçanha. Antes de ser elevado à categoria
de município pertenceu a quatro outras cidades, Mariana, Ponte Nova, Viçosa e
Teixeiras.
Atualmente, Pedra do Anta tem uma distribuição da população de cerca de 65%
morando em área urbana e 35% em área rural. Está na região do ‘Mar de Morros”,
a uma altitude média de 680 metros e não é cortada por nenhum curso d´água
importante. As cidades de maior porte mais próximas são Ponte Nova (42 km de
distância) e Viçosa (32 km de distância). Segundo o IBGE Cidades (2014), 95,8% da
receita é oriunda de fontes externas.
O principal conjunto urbanístico da cidade é formado pela praça principal, a rua
em frente, em nível ligeiramente abaixo, formada por sobrados antigos, pelo sobrado de 1875 (Figura 11), e a Igreja Matriz de São Sebastião, de 1880. Esses dois
últimos são os dois destaques arquitetônicos. O primeiro se encontra desocupa-
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do, em um estado de degradação moderado, com a estrutura do telhado compro-

imprevistos não são completamente cumpridos. Em relação aos bens tombados/

metida. A sofisticação da edificação se apresenta na textura rendilhada do reboco,

registrados muitas vezes não existe a necessidade ou a verba disponível para re-

nos lambrequins dos beirais e nas vergas em forma conopia. O sobrado teve di-

alizar atividades ao longo de todo o ano de, impossibilitando alcançar a pontuação

versos usos ao longo da história, sendo ocupado como a casa de clérigos, bibliote-

máxima.

ca e casa de cultura. A Igreja Matriz tem sido bem conservada através de esforços
da comunidade. Há o Santuário do Rosário, mais afastado do centro, em estado

Além de possibilitar o restauro da Imagem de São Sebastião e Igreja de Nossa Sen-

regular de conservação (Figura 10).

hora do Rosário, os recursos foram aplicados a fim de colocar em prática ações de
salvaguarda da Festa de São Sebastião e da Banda de São Sebastião. Além disso,

A cidade está em busca de entrar na economia criativa[1] integrando se ao turismo

houve a produção do Inventário do Patrimônio Cultural de Pedra do Anta, que

com circuitos como o Circuito Turístico Montanhas e Fé, junto com outros mu-

no momento se encontra em fase de atualização. Este se mostra um importante

nicípios da região como Ponte Nova e Raul Soares. Em resposta ao questionário

instrumento para divulgação e pesquisa sobre os bens presentes no município.

aplicado o Secretário Alan Pimentel e a Fahrenheit Barbosa Amarante destaca-

Em suma, os servidores veem o ICMS Patrimônio Cultural como um importante in-

ram também como forma de divulgação dos bens patrimoniais a Festa de São

strumentos de divulgação e pesquisa, pois os bens auxiliados pelo programa são

Sebastião e projetos futuros como “o início das obras de restauro no Sobrado e a

representantes não só da religiosidade católica, bem como são as bases históricas

finalização na Igreja do Rosário, serão desenvolvidos projetos de educação patri-

e culturais do município.

monial e divulgação dos mesmos.”.
A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura de Pedra do Anta con-

Piranga

ta com apenas dois servidores, mas existe o apoio dos conselheiros representantes do poder público locados em outras secretárias, além de outros servidores
que auxiliam de forma complementar, como o Secretário de Obras e a Secretária
de Educação. Há ainda, o envolvimento de terceiros, como empresa especializada,
conselheiros representantes da sociedade civil, a diretoria da escola estadual e o
Programa de Mestrado em Patrimônio da UFV.
Os responsáveis acreditam que a cobrança dos quadros de requisitos acontecem
como algo completo, no entanto, comentaram que há dificuldade em atender alguns requisitos pois os planos dos inventários são desenvolvidos mas devido a
Fig. 21 - Esquema da mancha urbana de Piranga. Fonte:

Segundo o IPEA, a Economia criativa é o conjunto de atividades econômicas que dependem
do conteúdo simbólico – nele incluído a criatividade como fator mais expressivo para a produção
de bens e serviços, guardando estreita relação com aspectos econômicos, culturais e sociais que
interagem com a tecnologia e propriedade intelectual.
[1]
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Piranga tem uma distribuição da população de cerca de 35% morando em área

nicípio já atingiu 23 pontos, mas sem uma continuidade no ano de 2017 alcançou

urbana e 65% em área rural. Está na região do ‘Mar de Morros”. É cortada pelo Rio

apenas 2. Além disso, percebe-se que a falta de divulgação sobre tais construções

piranga, ao longo da qual se desenvolveu. As cidades de maior porte mais próx-

ou questões históricas ocasiona um desinteresse por parte da população.

imas são Conselheiro Lafaiete (63 km de distância) e Viçosa (57 km de distância).
Piranga, assim como Pedra do Anta, participa de um circuito Turístico o “Circuito
Inicialmente arraial de Guarapiranga, a localidade foi povoada em datas próximas

Turístico Villas e Fazendas de Minas” e junto com manutenção de alguns edifícios

à descoberta de ouro no Ribeirão do Carmo, região de Mariana. Foi um dos palcos

históricos, como a antiga Câmara de Vereadores, demonstram um interesse da at-

da Guerra dos Emboabas[2]. Um de seus primeiros exploradores foram Francisco

ual gestão em conservar e usar os seus bens como uma ferramenta na economia

Rodrigues de Siqueira e Manuel Pires Rodovalho que, por volta de 1691, chegaram

da cidade. Houve uma oscilação relevante no que tange a pontuação da cidade no

pelas margens do Rio Piranga, onde encontraram gentios do grupo dos Botocudos.

ICMS Patrimônio Cultura, indicando uma possível falta de comprometimento da

Guarapiranga foi uma importante região agrícola para suprir as regiões auríferas.

gestão anterior. Atualmente visa-se fomentar o interesse da população em con-

Em Fevereiro de 1718, Dom João V, instituiu as cincos primeiras paróquias das

hecer a história do município.

Minas Gerais e, dentre elas, encontrava-se a Paróquia de Guarapiranga.
A cidade possui um conjunto arquitetônico significativo, com bens reconhecidos

Presidente Bernardes

e tombados pelo IEPHA-MG e IPHAN, no entanto é pouco conhecido e explorado (Figuras 6, 7, 8 e 17). Suas igrejas mais antigas são cuidadas e guardadas por
moradores locais. Os seus casarões estão pouco preservados, incluindo o prédio
onde está locada a Secretária da Cultura (Figura 9). A matriz da cidade é uma construção contemporânea, que substituiu uma igreja barroca, em frente à Praça (Figura 7). O santuário do Senhor Bom Jesus do Matosinho no povoado de Bacalhau,
construído em meados do Século XVIII, é um dos bens mais importantes e recebe
em sua festa anual milhares de fiéis.
Apesar de, dentre as cidades pesquisadas, Piranga ter a maior quantidade de
bens tombados ela é a que se encontra com menor pontuação no ICMS, e assim
aqui têm tido menos recursos para cuidar esses bens isso, como salientado pela
Secretária Gislaine Dias, ocorre pelas interrupções de gestão pública, já que o mu-

Fig. 22 - Esquema da mancha urbana de Presidente Bernardes. Fonte: Autores.

A ocupação de Presidente Bernardes, antiga Calambau, ocorreu pelos índios botocudos. Apesar de não existir registros materiais da sua presença, esses deixaram
alguns nomes de herança, inclusive o de origem da cidade, Calambau, que significa onde o mato é ralo e o rio faz curva. A população mais antiga insiste ainda em

Os inevitáveis choques entre os antigos donos das terras da região e os recém-chegados
levaram à guerra, vencida pelos emboabas (1708). Os paulistas, em menor número, abandonaram a
região, indo procurar ouro e pedras preciosas em Goiás e Mato Grosso. Fonte: http://www.piranga.
com.br/emboabas/index.htm.
[2]
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utilizar esse nome, apesar da mudança que ocorreu quando da emancipação do
município de Piranga no ano de 1953. O primeiro registro de colonização vem com
a bandeira do taubateano João Siqueira, em 1705, que buscava ouro no leito dos
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Rios Piranga e Xopotó. Siqueira escravizou os índios da região para trabalho na
agricultura, que se tornou a principal atividade econômica e que se mantém até
os dias atuais.
Presidente Bernardes tem uma distribuição da população de cerca de 28% morando em área urbana e 72% em área rural, encontra-se na região do ‘Mar de Morros”,
a uma altitude média de 591 metros. É cortada pelo Rio piranga, ao longo da qual
se desenvolveu. As cidades de maior porte mais próximas são Conselheiro Lafaiete (93 km de distância) e Viçosa (71 km de distância). Segundo o IBGE Cidades
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A situação da proteção do patrimônio nas cidades
Observa-se na Tabela 2, o pequeno porte demográfico, a significativa população
rural, o IDHM considerado médio, mas abaixo da média estadual de 0,727. As cinco cidades recebem recursos do ICMS Cultural (Lei Robin Hood). A pontuação do
ICMS Cultural pode ser considerada baixa (abaixo dos 10 pontos), considerando
os limites máximos atingidos por Ouro Preto (57,20 pontos) e Mariana (58,45 pontos). Os municípios selecionados não fazem parte de Circuito Turístico do Ouro,

(2014), 95,8% da receita é oriunda de fontes externas.

embora oficialmente estejam dentro da área da Estrada Real.

Os elementos arquitetônicos urbanos que mais se destacam são a igreja matriz

Os agentes municipais responsáveis pela política de patrimônio cultural dos

de Santo Antônio, construída em meados da década de 1950, circundada com
diversos casarões de um estilo colonial tardio, de arquitetura despojada. Essa Matriz foi locada no lugar da primeira igreja da região, construída em 1733, porém
por apresentar um porte pequeno não era suficiente para acolher os devotos, por
isso, construiu-se uma maior. Na época da inauguração da Matriz (Figura 3), coincidente com a emancipação do município, foi construída uma balaustrada (Figura
16). Junto à outras edificações antigas e a praça Cônego Lopes, em frente forma-se
um conjunto harmonioso, ocupado pelo comércio e por órgãos municipais.

municípios encontram se em órgãos em que a cultura compartilha com outras
políticas (esportes, lazer, turismo). Por causa da exigência legal, todos possuem
conselho municipal de patrimônio. Apenas Paula Cândido e Presidente Bernardes
possuem local específico para a cultura local, embora alojados em espaços adaptados e de difícil acesso (segundo andar). As demais compartilham espaços acanhados ou mal estruturados, em conjunto com as bibliotecas municipais. Pedra do
anta não possui espaço específico para a cultura, embora seus gestores desejem
a revitalização do casarão da praça, para tal fim (Quadro 1).
População 2010
(IBGE)

As mídias sociais, incluindo o site da Prefeitura, apresentam-se desatualizadas,
não há muitas fotos dos eventos promovidos e sequer a divulgação dos mesmos,

Município

de cultura de Presidente Bernardes, José Geraldo de Castro, existem 3 eventos
anuais: Festival de Gastronomia, Festa da Cana e Festival da Cachaça, o que é uma
perda de oportunidade de uma maior divulgação. A cidade possui qualidades,
como uma boa preservação dos seus casarões e igrejas, como o próprio secretário
afirma que, caso devidamente promovidos, poderiam acarretar em uma maior

Pontuação ICMS
Cultural

Total

Urbana

Rural

Guaraciaba

10.262

3.218

7.005

0,623

8,04

Paula Cândido

9.037

4.936

4.335

0,637

8,43

Pedra do Anta

3.925

2.192

1.173

0,624

9,07

Piranga

17.232

5.958

11.724

0,600

3,88

Presidente Bernardes

5.857

1.642

3.895

0,632

9,08

que ocorre, geralmente, por entrega de folders à população ou cartazes colados
em pontos estratégicos. No entanto, segundo afirmação do Secretário municipal

IDHM
2010 (IBGE)

Tabela 03: Dados socioeconômicos dos municípios selecionados. Fonte: IBGE.

visibilidade para a cidade.
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O material de divulgação da cultura é escasso, limitado a livros de autores nativos,

Bens municipais
tombados
(IEPHA,
2017)

Bens municipais
registrados
(IEPHA,
2017)

Atividades de
Educação patrimonial /
Outras atividades

Guaraciaba

3

1

Em 2014
Rota de bicicleta
passando por várias
cidades
históricas
(2016 e 2017)

Paula Cândido

2

2*

Atividades esporádicas.
Levantamento histórico com a comunidade quilombola

Pedra
Anta

2

1

Não encontradas

15**

1

Caminhada histórica
(2017)
História da cidade
ensinada nas escolas

3

1***

Atividades esporádicas.

pouco divulgados, em número reduzido e em precárias condições de conservação.
Não existe nenhum tipo de informações ou sinalização de identificação visíveis.

Município

Guaraciaba

Órgão

Conselho Municipal de Patrimônio Cultural

Casa de Cultura

Material de divulgação
(folders, cartazes,
livros, calendários)

Secretaria de Cultura, Lazer, Esportes
e Turismo

Sim

Paula
dido

Cân- Secretaria de Turismo e Cultura

Sim

Segundo pavimento de
uma antiga escola.

Livro e Folders

Pedra
Anta

do Cultura, Esporte e
Lazer

Sim

Não possui.

Não possui

Junto com Biblioteca
Municipal, casarão, no
pavimento térreo.

Não encontrado

Piranga

Divisão de Cultura e Sim
Turismo

P r e s i d e n t e Departamento de
Bernardes
Cultura e Esportes

Sim

Junto com Biblioteca Mu- Livros
nicipal, casa de esquina,
em pavimento térreo.

Segundo pavimento de
Folders
um casarão, pouco acessível.

/

2018

Município

do

Piranga

Quadro 01: Conselho Cultural dos municípios selecionados. Fonte: Autores

Presidente
Bernardes

O acervo arquitetônico protegido, tombado ou registrado, se limita a poucos ex-

Tabela 04: Dados relacionados ao ICMS Cultural dos municípios selecionados. Fonte IEPHA-MG

emplares. A maioria dos imóveis antigos é apenas inventariada. A exceção é Piran-

* Registrado em nível Federal (Roda de Capoeira e /ou Ofício de Mestre de Capoeira)

ga, com um acervo significativamente maior, com bens tombados em nível estad-

** Um bem tombado em nível federal (Santuário de Bom Jesus do Matosinhos) três tombados em

ual e federal. No entanto é, das cinco, a com menor pontuação no ICMS Cultural,
sinal de que a política cultural não tem sido bem conduzida. Um dos critérios de
avaliação da política são as ações ligadas a educação patrimonial, realizadas de

nível estadual (Capela N. Sra. Rosário, capela de santo Antônio e Capela N. Sra. Rosário – ruínademolida – Sto. Antônio do Pirapetinga).
*** Registrado em nível Federal (Roda de Capoeira e /ou Ofício de Mestre de Capoeira)

forma esporádica, evidenciando sua ineficácia. A gestão dos fundos provenientes
da Lei Robin Hood esbarra na dificuldade de aplicar os recursos exclusivamente
na política cultural. Nos questionários aplicados, os secretários afirmam que em
média 50% dos recursos recebidos se convertem realmente para a cultura.
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Conclusão
A pesquisa geradora deste trabalho fundamentou-se na preocupação com a
preservação do patrimônio arquitetônico de pequenas cidades cuja povoação iniciou-se em períodos próximos ao início do século XVIII. Baseou-se em registros,
quando existentes, além de inventários e dossiês, documentos vulneráveis ao desaparecimento e em visitas às cidades selecionadas e a suas respectivas secretarias municipais responsáveis. Buscou-se organizar formas de registros e divulgação
acerca do material encontrado sobre o acervo arquitetônico existente.
Os resultados dessa pesquisa apontam que há um importante acervo arquitetônico com riscos de deterioração e de possível desaparecimento. As pontuações obtidas junto ao ICMS Cultural são baixas, porém com potencial para crescer significativamente. Os recursos provenientes do ICMS Cultural, se bem aplicados,
poderiam reverter em algum benefício para o município. As atividades culturais
se resumem às festas das exposições e dos nativos ausentes, com eventos anuais
realizados esporadicamente, como caminhadas e festivais de gastronomia.
Os municípios estudados possuem um pequeno porte demográfico, contam com
uma economia fragilizada e a quase inexistência de um sistema de planejamento e de gestão urbanos, incluindo a gestão do patrimônio cultural. Os órgãos responsáveis pelo patrimônio e pela cultura são os que contam com menor orçamento e funcionam em prédios tombados mediocremente conservados, com
mobiliário e equipamentos precários, além de haver, na maioria das vezes, apenas
um responsável por toda a Secretaria.
Os recursos provenientes da Lei Robin Hood não têm a garantia de serem aplicados integralmente na conservação do patrimônio cultural, impossibilitando que
os municípios consigam a pontuação máxima por investimento de 100% do valor
recebido, dos cinco municípios selecionados em quatro, pelo menos, existem leis
municipais que colocam que o repasse deve ser mínimo de 50%, sendo que normalmente não ultrapassam esse percentual.
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Nos cinco municípios encontram-se fazendas nas áreas rurais e edificações urbanas, majoritariamente dispersas, em ambos os casos em péssimo estado de conservação. A amostra escolhida aponta problemas que são graves e, também ocorrem em outras cidades das “Áreas Proibidas”, com pontuação menor, ou sequer
inseridas no programa mineiro da lei Robin Hood. Além disso, há construções em
situação de pouca conservação, havendo um alto risco de perda ao longo do tempo.
A elaboração dos inventários e relatórios de prestação de contas junto ao programa estadual depende de escritórios terceirizados, sediados, por vezes, em
centros maiores. As ações de educação patrimonial acontecem em todos os municípios, em alguns com maior frequência que em outros, contudo, há que se
considerar uma mudança lenta, mas significativa em relação à conscientização
da população acerca do Patrimônio Cultural existente em sua respectiva cidade.
Para os gestores que consideram essas cidades como turísticas, nestas não há
panfletos, placas indicativas e/ou informativas, cartilhas sobre o patrimônio cultural, nem sequer uma base mínima de informações turísticas. Não há ações municipais consistentes para divulgação da cultura local, como a produção de artesanato, doces, cachaça ou laticínios.
Nota-se o interesse dos secretários em melhorar as condições da política cultural
local, entretanto, todos estão vulneráveis à vontade política dos governantes. Em
Guaraciaba e Paula Cândido os secretários utilizam as redes sociais como principal meio de diálogo com a população, enquetes acerca dos bens culturais e eventos são divulgados por meio Facebook.
A descontinuidade política e administrativa é um fator que amplia os riscos de
perda dos acervos, que podem desaparecer antes mesmo de serem reconhecidos
pela população e conhecidos pelos brasileiros. É fundamental que as políticas culturais dos municípios possam abranger públicos distintos e diferentes idades, contando com uma infraestrutura adequada e de qualidade para que os responsáveis
possam exercer seu trabalho da melhor maneira possível. O ICMS Patrimônio Cul3451
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tural traz significativas oportunidades aos municípios e, consequentemente à sua
história.
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RESUMO
O presente artigo consiste em um estudo analítico da distribuição espacial das
edificações com valor patrimonial nos bairros de Tirol e Petrópolis, cidade de Natal/
RN. É possível constatar uma crescente descaracterização do tecido edificado
nesses bairros, fato que possui fortes relações com interesses mercadológicos
contemporâneos. Por se tratar de um setor com boa oferta de infraestrutura urbana
e admissibilidade de altos índices de potencial construtivo, tem se tornado alvo
do mercado imobiliário e, consequentemente, de adensamento. O avanço desse
processo motivou a realização dos inventários para a catalogação do patrimônio
edificado, ora objeto de discussão. Para a realização do estudo, foram tomadas
algumas decisões prévias sobre o quê e para quê inventariar, resultando na ênfase
da categorização tipológica a partir de quatro critérios principais de análise: filiação
estilística, condições de conservação, preservação e o uso atual das edificações. Após
o levantamento de campo, a análise foi possibilitada, sobretudo, pela tabulação
e georreferenciamento dos dados coletados nas fichas de inventário, através de
softwares com tecnologia SIG, utilizados também na confecção dos mapas. O
inventário permitiu a catalogação de 373 edificações pertencentes aos estilos
eclético, protomoderno/art déco, modernista e híbridos, sejam elas resultado de
uma produção formal ou vernacular. Por fim, foi possível desenvolver uma leitura da
distribuição espacial do tecido edificado inventariado, a qual realçou o predomínio
das edificações modernistas, que totalizaram 45% das edificações catalogadas,
correspondendo a 152 exemplares. A análise, realizada partir das condições
observadas pelas fachadas também permitiu a compreensão geral do atual estado
de preservação e conservação das edificações desta categoria de filiação frente ao
corrente processo de mudanças de usos, dos padrões arquitetônicos e construtivos
nos dois bairros estudados. Ressalta-se ainda, que esse estudo foi realizado no
âmbito das atividades disciplinares do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, e
se associa a outras atividades de pesquisa e ações de resistência dos autores frente
às diversas forças que atuam no processo de desaparecimento desse patrimônio,
especialmente nas áreas do município de Natal onde não incidem mecanismos
urbanísticos e/ou jurídicos de proteção dos bens de valor patrimonial, como é o caso
das frações territoriais estudadas.
Palavras-chave: proteção do patrimônio edificado, inventariação, documentação da
arquitetura, resistência, preservação.
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Introdução
A implantação do Plano da Cidade Nova, primeira iniciativa de expansão do planejamento territorial pensada para o município de Natal, simbolizou um importante
momento de modernização da cidade no início do século XX. Seu traçado deu
suporte à ocupação da cidade ao longo do século XX, estimulando a formação
de novos núcleos (bairro da Cidade Nova, hoje convertido nos Bairros do Tirol
e Petrópolis e atendendo aos desejos das elites dirigentes que pretendiam enquadrar Natal dentro do “urbanismo moderno” (Carvalho, 2007). A presença, até
os dias de hoje, de exemplares arquitetônicos de diversos estilos atesta apenas
um dos múltiplos valores patrimoniais que se pode atribuir a essa fração urbana,
fato que justifica a necessidade de estudá-la e compreendê-la enquanto portadora de um patrimônio que se revela na escala da paisagem, da forma urbana e
também do conjunto edificado.
Diversos estudos sobre o tema já indicaram a atribuição de valor patrimonial aos
bairros de Tirol e Petrópolis (Ferreira & Dantas, 2006; Carvalho, 2007) e inclusive,
já atentaram para a necessidade de proteção a esse patrimônio, visto às diversas ameaças de desmonte as quais tem estado submetido (Carvalho & Trigueiro,
2007). Entretanto, tais discussões ainda não entraram na agenda do planejamento
urbano, não havendo atualmente qualquer base normativa aplicada a esta fração
do território que realce sua complexidade patrimonial, morfológica e funcional.
Por outro lado, Heliana Carvalho e Edja Trigueiro (2007) argumentam que a configuração espacial da malha urbana de Natal identifica as vias de Tirol e Petrópolis
como formadoras do núcleo de integração da cidade. As autoras apontam que
esse fato, atraindo a mudança de usos (de predominantemente residencial para
comércio e serviços), gerou um processo de desmonte do patrimônio arquitetural
da área, substituindo-o por edificações contemporâneas que identificam as lógicas mercadológicas do presente.
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De fato, os bairros de Tirol e Petrópolis, herança do “Plano da Cidade Nova”, constituem parte da Zona Adensável do município, podendo a densidade construtiva
ocupar, respectivamente, até 3,0 e 3,5 vezes a área dos terrenos; além de admitir
gabarito máximo até 90 metros. Estes parâmetros refletem a boa qualidade dos
serviços básicos ofertados aos bairros (água, saneamento básico, energia elétrica
e coleta de lixo) e também induzem um determinado padrão construtivo e de
ocupação do solo que se pretende para a área. Tal enquadramento na legislação
urbanística justifica o adensamento populacional, porém falha ao desconsiderar a
fração urbana como portadora de uma herança patrimonial.
Esse artigo se estrutura em três partes. Inicialmente, são delimitados os procedimentos metodológicos que guiaram o desenvolvimento do estudo. Em seguida,
discute-se o processo de inventariação e georreferenciamento das edificações
com valor patrimonial, com destaque para a distribuição espacial e estatística do
universo estudado. Na terceira parte, apresentam-se os resultados do estudo tipológico no intuito de melhor compreendê-los a partir de um exercício de classificação.[1]

Revisão da Literatura
A presente discussão se apoia na estrutura de análise da morfologia urbana
proposta por Philippe Panerai (2006), segundo a qual os tecidos urbanos são formados por três elementos, sendo eles a rede viária, a estrutura do parcelamento e
as edificações. Segundo o autor, “é somente considerando as articulações entre os
três elementos que se poderá compreender as lógicas que atuam na constituição

É importante mencionar ainda que o presente artigo resulta das
produções do trabalho desenvolvido durante a disciplina Projeto Integrado
05, no âmbito do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seu principal objetivo foi
compreender como o patrimônio edificado se espacializa na malha urbana
dos bairros de Tirol e Petrópolis. O universo de estudo é delimitado pelo
traçado do Plano de Cidade Nova, proposto por Antonio Polidrelli em 1901
e concluído em 1904. Por fim, além da professora Ruth Ataíde, participaram
[1]
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dos tecidos e nas suas modificações” (Panerai, p. 78). A articulação entre esses

Castriota ressalta ainda que, em relação às visões tradicionais de patrimônio, que

elementos - e as escalas que eles representam - guiam o entendimento da própria

consideram apenas monumentos isolados, o tipo de objeto a ser protegido muda.

relação entre as edificações de valor patrimonial e os conjuntos urbanos nos quais

De fato, nesse artigo se toma o conjunto de edificações com valor patrimonial en-

elas estão inseridas.

quanto reveladoras de um contexto, intrincadas no “(...) próprio processo vital que
informa a cidade” (2007, p. 18).

Nesta associação, o conceito de patrimônio utilizado para catalogação e classificação do conjunto tomou como referência a discussão de Françoise Choay (2001),
quando traduz o pensamento do arquiteto italiano Gustavo Giovannoni. Especial-

Metodologia

mente no que se refere à necessidade de atribuição simultânea de valor museal

O estudo se estruturou a partir de quatro etapas distintas, sendo elas: a realização

e de uso aos conjuntos urbanos antigos, entende-se que estes devem ser integra-

dos inventários; a compatibilização dos dados; o georreferenciamento de infor-

dos a uma ação de planejamento sobre o território. Choay destaca que além da

mações e por fim a análise sistemática dessas informações.

valorização dos conjuntos edificados, Giovannoni atentava para a necessidade de
integrá-los em uma proposta de organização territorial, considerando as relações

No processo de inventariação foram catalogadas 373 edificações de valor patri-

estabelecidas entre os bens edificados e seu entorno e adotando procedimentos

monial, cuja ficha de inventário reunia diversos critérios ou características formais

de preservação e restauro nas dimensões do fragmento e do núcleo urbano, de-

e funcionais, como filiação estilística, estado de preservação, conservação, uso,

limitados como de valor patrimonial (Choay, 2001).

gabarito, relação com o lote, entre outros, que dariam, posteriormente, subsídio
para compreender a espacialização de tais edificações.

Corroborando com este entendimento, Leonardo Barci Castriota (2007), reforça
que se faz necessário considerar de maneira holística os diversos valores históri-

Os primeiros dados gerados a partir da junção e compatibilização das fichas foram

cos e culturais que se materializam na forma urbana, considerando não apenas

sistematizados em uma planilha do Excel com informações inventariadas e um

os monumentos, mas os conjuntos capazes de informar o próprio processo de

mapa georreferenciado no AutoCad que indicava a localização das edificações.

ocupação da cidade. Segundo o autor,

Diante da necessidade do cruzamento de outras informações que estavam em

abordar o patrimônio ambiental urbano vai ser assim, (...) muito mais
que simplesmente tombar determinadas edificações ou conjuntos: é
antes, conservar o equilíbrio da paisagem, pensando sempre como interrelacionados a infra-estrutura, o lote, edificação, a linguagem urbana, os
usos, o perfil histórico e a própria paisagem natural. (CASTRIOTA, 2007,
p.17)

plataformas diferentes, se utilizou o ArcGis para o mapeamento, análise e gestão
dos dados.
Por último, ressalta-se que o uso do ArcGis abriu possibilidades para a continuação dos estudos, visto que com essa ferramenta os dados podem ser continuamente alimentados e atualizados em uma base de dados que pode servir de
subsídio para futuras pesquisas ou planos e projetos de gestão do patrimônio.
A partir dos mapas e tabelas foi obtido um diagnóstico estatístico para cada car-

também desse trabalho, enquanto orientadores, os professores Bianca de
Araújo, Eunádia Cavalcante, Francisco Júnior e Maísa Veloso.
3460
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preservação da fachada, estado de conservação e uso). Além disso, com o cruza3461
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mento de informações realizado no ArcGis foram gerados os mapas referentes a
cada categoria.

Distribuição espacial e estatística das edificações de
valor patrimonial
Entende-se como universo de estudo a área atualmente compreendida como os
bairros de Tirol e Petrópolis, cuja origem remonta aos primeiros planos urbanísticos da cidade de Natal no início do século XX. O recorte espacial analisado tem sua
gênese no Plano de Cidade Nova, proposto em 1901 por Antônio Polidrelli, tendo
sido concluído no ano de 1904 (Ferreira et al., 2008). Ao longo do tempo, essa
malha se expandiu para o seus arredores devido a processos de transformação
urbana pontuais definidos por contextos históricos específicos - como a Segunda
Guerra Mundial na década de 1940 e a formação do mercado de terras (Ferreira,
1996) que impulsionou o aparecimento de distintas formas de parcelamento que moldaram a ocupação do solo nos bairros estudados até chegarem à configuração espacial atual.

Figura 01 - Mapa de localização do estado do Rio Grande do Norte e da cidade de Natal (I);
Localização os bairros de Tirol e Petrópolis na cidade de Natal (II); Malha viária proposta pelo
Plano Cidade Nova (III); Delimitação da fração estudada dentro dos bairros (IV).
Fonte: Google Maps e SEMURB, adaptado pelo grupo, 2017 (I) (II) (IV); Carvalho, 2007, a partir de
Ferreira, 2006 (III);
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No processo de catalogação foram inventariadas 373 edificações de valor patrimo-

As fachadas encontram-se em sua maioria bem preservadas. Mesmo havendo um

nial, observando principalmente quatro atributos: filiação estilística da edificação,

total de 39% de edificações com modificações na caixa mural, tais modificações

preservação da fachada, estado de conservação e o uso atual. Os dados proces-

ainda permitem a identificação da filiação estilística. Esse é um indício positivo,

sados e organizados em tabelas e mapas revelaram diversas informações sobre o

pois revela que 98% dos exemplares mantêm, elementos estilísticos originais

patrimônio arquitetônico de Tirol e Petrópolis, e consequentemente, levantaram

preservados e revelam as boas condições de fidelidade do patrimônio edificado.

[2]

questionamentos que direcionaram as análises apresentadas nesse trabalho.
A distribuição espacial das condições de preservação da fachada ocorre de forNa perspectiva espacial ainda é possível constatar (Figura 2, I) a concentração de

ma heterogênea, ou seja, em uma mesma quadra, há a ocorrência de edificações

edificações que ainda guardam suas características estilísticas ao longo de duas

preservadas e modificadas. A Figura 02 (I) também evidencia que tanto edificações

vias, sendo elas a Avenida Marechal Floriano Peixoto, onde há uma predominância

pequenas quanto prédios de maiores dimensões estão sujeitos a processos de

de edificações no estilo eclético e a Rua Ângelo Varela, marcada pela presença de

modificações e mesmo nas vilas, que são conjuntos arquitetônicos onde a uni-

edificações modernistas. Esse fato associa-se ao próprio processo de expansão

dade estética é mais evidente, existem edificações modificadas cujo estado de

territorial da expansão da cidade, que aconteceu no sentido Norte-Sul, tendo

preservação difere das demais no seu entorno imediato.

como principais eixos de crescimento a Av. Hermes da Fonseca e Prudente de
Morais, que cortam o universo estudado.

Tomou-se por estado de conservação a observância da sua integridade física, sendo considerado que um estado de conservação ótimo indica que componentes da

No que diz respeito às filiações estilísticas, percebeu-se a forte presença do estilo

edificação como as paredes, telhado e esquadrias estão recebendo manutenção

moderno. A quantidade de edificações modernistas é quase tão representativa,

periodicamente. Do outro lado do espectro da conservação temos a edificação em

quantitativamente, quanto à soma das edificações ecléticas e protomodernistas/

ruína, que pode ter componentes em estado de baixa integridade física ou ainda,

artdéco. Espacialmente, as edificações modernistas estão distribuídas por todo

que haja a ausência completa de componentes primordiais da edificação, como

o universo de estudo como observado na Figura 03 (II). Entretanto, há uma con-

por exemplo o telhado ou as esquadrias.

centração maior desse estilo no bairro de Tirol, especialmente na porção sul dos
limites da região estudada. As edificações ecléticas, segunda maior incidência em

No universo estudado, 37% das edificações inventariadas estão em ótimo esta-

termos quantitativos, estão mais presentes na porção Norte, correspondente ao

do de conservação, e apenas 8% delas estão em estado precário ou em ruína.

bairro de Petrópolis. A presença do ecletismo é mais marcante em Petrópolis pois

Também foi constatado que edificações em estado de conservação ótimo, bom

foi nessa região onde se iniciou o processo de ocupação da Cidade Nova (Ramos,

e regular representam 92% de todo o inventário. Esse panorama demonstra que

1999 apud Carvalho, 2007, p. 34).

aproximadamente 340 edificações inventariadas estariam em condições de abrigar atividades humanas sem pôr em risco a sua integridade formal e a dos seus

As fichas de inventário também incluíam o registro do número de
pavimentos das edificações, características da cobertura, número de volumes
do edifício, implantação no lote, descrição dos elementos de fachada e a
contextualização da edificação com o entorno.
[2]
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usuários, onde seria conveniente a adoção de estratégias de proteção e gestão do
tecido edificado.
Na Figura 02 (II) constatou-se que as edificações em estado precário se apresentam predominantemente em quadras onde há pouca presença de edificações in3465
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ventariadas. É possível dizer também que as edificações de grande porte estão em

No que diz respeito ao uso, boa parte das edificações inventariadas são residên-

sua maioria em estado de conservação bom ou ótimo, enquanto que quase todas

cias, apesar do processo de terciarização em curso nos bairros de Tirol e Petrópo-

as edificações em estado precário ou em ruína são de pequeno porte.

lis. Os dados também revelaram uma presença destacada de edificações fechadas
ou sem uso que ocupam a segunda posição na classificação desta categoria de
análise, representando 12% do total de edificações, em igualdade com as atividades de serviços.
A figura 03 (I) confirma de forma visual a predominância do uso residencial, dispostos em certos “aglomerados residenciais” em forma de vilas ou de ocupações
mais densas. Tais aglomerados podem ser percebidos nas bordas do universo de
estudo, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua Potengi e Rua Ângelo Varela,
enquanto que nas áreas mais próximas do centro, o uso residencial aparece de
maneira mais rarefeita. Essa constatação espacial, também descreve o sentido do
crescimento dos bairros, visto que o estilo eclético foi produzido principalmente
até os anos 1940 e o modernismo teve sua produção mais preponderante até
os anos 1960. Por outro lado, também foi constatada a presença marcante de
edifícios institucionais, se apresentando geralmente como único edifício de valor
patrimonial nas quadras onde se localizam. Os edifícios fechados ou sem uso se
apresentam em diversas configurações em relação a outras edificações inventariadas, no entanto é possível perceber que há uma tendência de que próximo a
edificações institucionais existam edificações patrimoniais fechadas ou sem uso.
Por fim, cabe destacar dois aspectos relativos aos usos da fração estudada: A pouca expressividade de edificações catalogadas como de valor patrimonial de uso
misto, e a existência de poucas edificações destinadas ao comércio, apenas 2%

Figura 02 - Mapa de preservação das edificações inventariadas (I); Mapa do estado de conservação

do total inventariado. Os dados apresentados confirmaram algumas percepções

das edificações inventariadas (II); Gráfico da distribuição estatística da preservação das fachadas

preexistentes. Contudo, o exercício de catalogação revelou surpresas, que fomen-

(III); Gráfico da distribuição estatística do estado de conservação das edificações (IV).

taram diversos questionamentos e discussões a respeito da configuração espacial, quantitativa e qualitativa das edificações de valor patrimonial arquitetônico

Fonte: Google Maps e SEMURB, adaptado pelo grupo, 2017 (I) (II); Acervo do grupo, 2017 (III) (IV).

presente nos bairros de Tirol e Petrópolis, os quais foram elucidados no exercício
de classificação tipológica que se discute a seguir.
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Aplicando a análise tipológica: um exercício de
classificação
Na primeira etapa de análise, os atributos das edificações foram tomados de maneira isolada, o que permitiu a espacialização das mesmas no tecido urbano, assim como o entendimento de sua distribuição quantitativa. Este percurso evidenciou a necessidade e pertinência da classificação dos exemplares inventariados no
intuito de analisar predominâncias resultantes do cruzamento das características
ou atributos estudados. Para a realização desse cruzamento, adotou-se, portanto
o caminho da tipologia analítica, seguindo o entendimento de Panerai (2006). Segundo o autor:
A análise tipológica permite-nos identificar, a posteriori,(...)tipos, dos
quais ela oferece uma articulação lógica: uma tipologia. Isto é, ao invés
de considerar objetos isolados, ela os apresenta como um conjunto e
deixa evidente que a produção do espaço construído se apóia em uma
estrutura anterior. (PANERAI, 2006, p. 115)
Para a identificação dos tipos edilícios presentes no universo de estudo, foram
utilizadas quatro categorias de análise, já referidas, sendo elas: filiação estilística,
estado de preservação, estado de conservação e uso, hierarquizadas nesta sequência. Ao todo, foram contabilizadas as 373 edificações, tendo sido estas, em
um primeiro momento, divididas em 57 famílias e posteriormente agrupadas em
43 tipos.
Ainda a respeito do método utilizado para a determinação destes tipos, vale a
pena mencionar alguns dos pressupostos definidos pelos autores do estudo. Primeiramente, adotou-se uma estrutura de agrupamento que uniria todas as edifiFigura 03 - Mapa dos usos das edificações inventariadas (I); Mapa das filiações estilísticas das

cações em estado de ruína em um único tipo. A razão para tal é o entendimento

edificações inventariadas (II); Fotografia das casas inventariadas (III) (IV) (V) (VI).

de que essas edificações, devido principalmente ao seu estado de conservação,

Fonte: Produzido pelo grupo, 2017, a partir de SEMURB, 2007 (I) (II); Acervo do grupo (III) (IV) (V)

carregam em si características que as distanciam dos outros exemplares em todos

(VI).
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os outros aspectos, merecendo, portanto, atenção e tratamento especiais dentro

de edificações ecléticas, preservadas, em bom ou ótimo estado de conservação e

de sua compreensão enquanto patrimônio edificado.

de uso residencial que corresponde a 10% do total de edificações inventariadas,
com 37 exemplares. Em sequência tem-se o Tipo 17, composto por edificações

É conveniente também informar sobre a decisão de – uma vez classificando-se os

modernistas, modificadas, em bom ou ótimo estado de conservação e de uso res-

exemplares por seu estado de conservação – agrupar as edificações em estado

idencial. Essa amostra corresponde a 7% do total de edificações inventariadas,

regular junto às em estado precário, bem como as em bom e ótimo estado de

com 28 exemplares. Logo após tem-se o Tipo 07, composto por edificações ecléti-

conservação em uma categoria – dentro de seus respectivos tipos. Essa decisão

cas, modificadas, em bom ou ótimo estado de conservação e de uso não-residen-

foi direcionada pelo entendimento de que edificações em bom e ótimo estado de

cial. Essa amostra corresponde a 6% do total de edificações inventariadas, com 22

conservação tendem a manter-se assim e, em caso de se converterem em objeto

exemplares.

de tratamentos e projetos de reuso e/ou restauro, haver a possibilidade de adotarem diretrizes semelhantes para ambos os casos.
Em contrapartida, compreende-se que as edificações em estado regular de conservação tendem a se deteriorar, uma vez desamparadas de estratégias de proteção,
potencialmente assemelhando-se, assim, às em estado precário. Com esse pressuposto, optou-se por agregá-las nesse nível de análise. Por fim, as categorias de
filiação estilística e uso do solo não receberam nenhum tipo de agrupamento interno, tendo em vista que cada uma de suas classificações próprias carregam em
si elementos demasiadamente específicos para que sejam analisados de maneira
generalista.
O estudo identificou a presença de 43 tipos, como mostra a Figura 04 (I), sendo explicitados a seguir os quatro mais recorrentes no recorte espacial estudado. A alta
representatividade desses tipos em relação ao contexto geral é percebida observando que a soma deles corresponde a 39% das edificações inventariadas (145),
enquanto os outros 61% (228 edificações) constituem a soma dos outros 39 tipos.
Esses últimos são assim, distribuídos de forma mais esparsa na malha urbana e
menos representativos em relação aos quatro tipos mais recorrentes.
O tipo mais predominante é o Tipo 12, que foi definido a partir do agrupamento de
edificações modernistas, preservadas, em bom ou ótimo estado de conservação
e de uso residencial, correspondendo a 16% do total de edificações inventariadas,
com 59 exemplares. O segundo mais destacado é o Tipo 01, definido pela reunião

Figura 04 - Mapa das tipologias edificações inventariadas (I); Gráfico da predominância dos tipos
(II); Edificação exemplar do tipo 12 (III); Edificação exemplar do tipo 01 (IV); Edificação exemplar do
tipo 17 (V); Edificação exemplar do tipo 07 (VI).
Fonte: Produzido pelo grupo, 2017, a partir de SEMURB, 2007 (I); Acervo do grupo (II) (III) (IV) (V)
(VI).
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Ao fim desse estudo, foi possível perceber como os quatro tipos predominantes

Carvalho (2007) aponta que a terciarização em Tirol e Petrópolis tem sido re-

forneceram indícios para um melhor entendimento do universo de estudo, servin-

sponsável, ao longo do tempo, pela substituição e descaracterização de edifi-

do como um panorama desse recorte espacial. Revelou-se uma predominância

cações de valor patrimonial. Portanto, a necessidade de criação de mecanismos

significativa de edificações modernistas e ecléticas e, mesmo com a crescente

de proteção para estas edificações é urgente, a fim de que esse processo de de-

pressão imobiliária e fragilidade no tocante às estratégias de proteção do patrimô-

struição da memória arquitetônica possa ser contido.

nio existentes no contexto atual, nota-se uma grande quantidade de exemplares
preservados e em bom ou ótimo estado de conservação.

Considerações Finais

Os motivos para esses resultados positivos referentes aos estados de preservação

A análise demonstra que o conjunto inventariado ainda possui características ar-

e conservação podem estar atrelados ao fato de que, grande parte da população

quitetônicas estilísticas e formais, pelo menos nas suas fachadas, que lhe per-

residente dos bairros de Tirol e Petrópolis - sobretudo no recorte espacial estuda-

mitem a atribuição de valor para fins de proteção patrimonial. Visualizando-se o

do, está situada nas faixas de renda média e alta, além dos bairros serem muito

patrimônio presente em Tirol e Petrópolis, observa-se em uma macroescala regis-

bem servidos de infraestrutura e abrigarem diversos elementos – edificados ou

tros de tempos diversos, expressos a partir de cada filiação estilística e o período

não – considerados marcos importantes para a cidade. A partir desses fatos, en-

em que foram inseridos na malha urbana quando edificados.

tende-se que há uma preocupação coletiva em não deixar esta área abandonada
e/ou deteriorada, agindo em prol principalmente da conservação dos exemplares,

A discussão apresentada, aliada a amostra igualmente representativa sobre a

mesmo que estas ações não objetivem cuidados e proteção para com o patrimô-

presença do uso residencial na fração estudada, pode fornecer subsídios para

nio histórico.

proposições e diretrizes relativas à proteção do patrimônio, tanto à nível de planejamento, gestão e legislação urbanística, como no nível de proteção da caixa mural

É preciso considerar que apesar das estatísticas revelarem uma amostragem rel-

e dos elementos construídos. Neste sentido, é possível destacar a representativ-

evante de edificações de valor patrimonial, tanto em números absolutos, como

idade e complexidade dos valores patrimoniais do recorte espacial do Plano de

em diversidade de estilos, usos e bons estados de conservação e preservação,

Cidade Nova em diversas escalas. Tanto o traçado e a paisagem natural, como as

estudos realizados previamente demonstram como que, progressivamente, essa

características tipológicas do tecido edificado, se lidos em uma perspectiva histo-

fração territorial tem sofrido um processo de terciarização.

rial, configuram uma paisagem urbana específica que permite a compreensão de

A terciarização caracteriza-se pelo crescimento do peso econômico do
setor terciário (chamado também de serviços, entre os quais se incluem
os bancos, o comércio e as comunicações) em uma determinada região,
em relação aos setores secundário (industrial) e o primário (agroindústria). A ‘terciarização’ geralmente acontece à medida que esta
região se desenvolve, em função dos crescentes e complexos serviços
demandados pelo crescimento interno. (MARTINS, 2001, p. 19-20 apud
CONCEIÇÃO, 2002, 9. 14)

3472
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RESUMO
A documentação e a interpretação do patrimônio arquitetônico é um estudo técnicocientífico orientado para elaboração de subsídios metodológicos e instrumentos
de representação e intervenção em estrutura pré-existente. O objeto-concreto
para experimentação é particularizado pela obra da arquiteta Maria do Carmo
Schwab, profissional de destaque no contexto da arquitetura moderna capixaba,
com produção ativa entres as décadas de 1950 e 1980, junto com Élio Vianna,
Marcelo Vivacqua e Dirceu Carneiro. Apesar de seu pioneirismo como arquiteta
mulher e capixaba e da relevância de sua produção, ainda é pouco conhecida,
destacando-se restrita produção textual científica direcionada à sua arquitetura e
metodologia projetual. Além disso, poucos são os remanescentes sem alteração ou
mesmo reconhecidos e registrados, em documentos ou fotografias. Essa condição
justifica e orienta a realização do registro histórico e científico de sua obra, para
que não ocorra, paulatinamente, seu desaparecimento, seja pela dispersão do
acervo, seja por sua deterioração, seja por demolições, alterações e/ou destruições
parciais dos edifícios, perdendo-se assim, por completo, a obra de arte (RIEGL,
2006). A primeira etapa de pesquisa consiste em um levantamento bibliográfico
acerca da arquiteta e sua obra, sendo encontrados, em quantidade restrita, estudos
realizados na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), que se apresentam, em
maioria, desatualizados. Realiza-se também entrevista com a arquiteta por meio
da qual são levantadas informações sobre sua vida e obra, além de uma lista de
registros de projetos de seu acervo pessoal, essencial para a compreensão de sua
atuação no mercado capixaba e no direcionamento da pesquisa junto aos arquivos
públicos. Outro método utilizado para identificação de obras é uma análise visual
de mapas e imagens, por meio do reconhecimento de elementos característicos
da obra da arquiteta, posteriormente confirmadas na pesquisa documental. Além
disso, investiga-se acervos públicos da Prefeitura Municipal de Vila Velha, CREAES, Prefeitura Universitária da UFES e Prefeitura Municipal de Vitória, encontrando
dificuldade no acesso aos documentos arquivados, vezes, inclusive, por falta de
um sistema organizacional. Por fim, consulta-se o acervo de Clara Luiza Miranda,
organizado em pesquisa relativa ao tema. O material técnico e gráfico é organizado
e digitalizado. A partir da pesquisa bibliográfica e documental, são elaborados
quadro de registro das obras, contendo Nome – Autor – Data – Endereço – Cidade
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– Uso Atual – Fonte – Imagem, e mapeamento preliminar, que permite reconhecer a
concentração geográfica das obras. São registrados 200 projetos arquitetônicos e 24
reformas e ampliações desenvolvidos entre as décadas de 1950 e 1980, sendo 138
desses executados e concentrados nas cidades de Vitória e Vila Velha. Além disso, é
gerado um banco de dados em meio digital, com documentos digitalizados junto aos
acervos públicos, totalizando 30 projetos arquitetônicos e 7 reformas e ampliações,
que variam entre obras institucionais e residenciais particulares. É possível, a partir
da diversidade dos projetos, entender Schwab como uma profissional versátil, que
domina do urbanismo à arquitetura dos detalhes, que se preocupa desde a inserção
da obra no território ao detalhamento da esquadria. E, ainda assim, é notável
a presença de uma identidade na obra da arquiteta, principalmente no período
entre as décadas de 1960 e 1970, nas quais podem ser reconhecidos elementos que
caracterizam os projetos de Schwab - como exploração estético-formal de elementos
técnico-construtivos -, e que, muitas vezes, permitem a identificação de sua autoria.

INTRODUÇÃO

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Documentação; Preservação; Maria do Carmo
Schwab.

(MUÑOZ-VIÑAS, 2005, p.22).

BRASIL

A documentação da Arquitetura Moderna, assim como a produção de inventários, apresenta-se como importante meio de proteção da obra projetada e edificada, tanto para sua identificação e reconhecimento, como para sua preservação.
Revela-se necessária a salvaguarda dos documentos iconográficos referentes a
arquitetura moderna, uma vez que são estes, muitas vezes, os únicos registros de
obras descaracterizadas, demolidas ou não executadas, mas que são de extrema
relevância para a compreensão da totalidade de uma produção. Esta ação, por si
só, representa um meio de conservação, assim como afirma Muñoz-Viñaz, além
da preservação preventiva – que intervém diretamente nas circunstâncias do objeto no espaço, existe também a preservação informacional, baseada na produção
de registros que podem ser utilizados para experienciar o objeto virtualmente

A consciência acerca do valor documental dos arquivos de arquitetura, segundo
Gutiérrez, surge no continente americano apenas nos últimos anos. Em grande
parte, estes acervos carecem de uma tutela específica, salvo nas instituições públicas ou privadas, como prefeituras municipais e escritórios particulares, porém,
em sua maioria, preocupam-se simplesmente com o armazenamento do arquivo,
sem um adequado acondicionamento e catalogação. Ainda ressalta a importância
em “profissionalizar esta tarefa assegurando a conservação e facilitando a consulta destes acervos para que cumpram seu destino social de preservar a memória
e fazer crescer o conhecimento” (GUTIÉRREZ in CASTRIOTA, 2011, p.42). Fica claro, portanto, a necessidade da uma correta documentação da obra arquitetônica,
fugindo, inclusive, do eixo principal Rio de Janeiro-São Paulo, e abrangendo outras
cidades e estados do país com o intuito de reconhecer o movimento modernista
em sua totalidade e garantir a preservação de arquivos e documentos essenciais
para o conhecimento, interpretação e valorização da arquitetura moderna.
O objeto-concreto utilizado para experimentação, é particularizado pela obra da
arquiteta Maria do Carmo Schwab, destacada por seu pioneirismo como arquiteta
3478
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mulher e capixaba. As décadas de 1950 e 1960 marcam o período de maior pro-

O material técnico e gráfico encontrado, derivado do levantamento da primeira

dução da arquitetura moderna no estado do Espírito Santo, com atuação, princi-

etapa, é organizado e digitalizado, gerando um banco de dados em meio digital,

palmente, dos arquitetos Élio Vianna, Marcelo Vivácqua, Dirceu Carneiro e Maria

totalizando 30 projetos arquitetônicos e 7 reformas e ampliações, executadas en-

do Carmo Schwab, que segue com produção ativa até o final da década de 1980.

tre as décadas de 1950 e 1980. Também é elaborado, a partir das informações

Apesar da relevância quantitativa e qualitativa de sua produção – projeto e obra –

coletadas a priori e no âmbito da execução da segunda etapa da pesquisa, um

Schwab é pouco conhecida no cenário local, destacando-se uma restrita produção

quadro de registros de obras, contendo Nome – Autor – Data – Endereço – Cidade

científica direcionada à arquiteta. Além disso, muito de sua produção vem se per-

– Uso Atual – Fonte – Imagem, além de um mapeamento preliminar, que permite

dendo com o tempo, por demolições e descaracterizações, que se intensificam na

reconhecer a concentração geográfica desta produção. São registrados um total

sua produção da tipologia residencial particular, devido as crescentes iniciativas

de 200 projetos arquitetônicos e 24 reformas e ampliações, sendo 138 destes ex-

imobiliárias em diversas zonas da cidade, restando poucos remanescentes ínte-

ecutados e concentrados nas cidades de Vitória e Vila Velha. No entanto, destes

gros de sua linguagem. Estes fatos justificam a realização de registros históricos e

200 projetos, somente 36 são georreferenciados até o momento, devido incom-

científicos de sua obra, para que não ocorra, paulatinamente, seu desaparecimen-

pletude ou inexistência de dados.

to físico e documental.
Opta-se por realizar um recorte na produção da arquiteta a fim de destacar e
A pesquisa científica tem como objetivo geral a produção de um inventário e a cat-

proporcionar um melhor entendimento dos seus projetos para a Universidade

alogação da obra arquitetônica de Schwab, buscando diagnosticar as condições de

Federal do Espírito Santo (UFES). Este recorte se justifica pela percepção de que o

conservação desta obra, discuti-la como objeto patrimonial, visando seu reconhe-

conjunto proposto para a universidade, rico em diversidade de soluções, exempli-

cimento e conservação, além de compreender seu método de trabalho e sua lin-

fica a versatilidade da arquiteta e a capacidade de transitar entre as três escalas da

guagem projetual. Esta é orientada em duas etapas, sendo a primeira compreen-

arquitetura – o urbano, o edifício e o detalhe. Esta discussão se realiza a partir de

dida por revisão bibliográfica, realização de entrevista e pesquisas documentais

obras identificadas na etapa de levantamento da pesquisa, sendo algumas delas,

junto a acervos públicos e privados. Encontra-se um restrito número de trabalhos

até então, desconhecidas e, em sua quase totalidade, não edificadas.

científicos acerca da arquiteta, em sua maioria realizados junto à Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES). Também é realizada entrevista com a arquiteta, por meio da qual são levantadas informações importantes sobre sua vida e

A ARQUITETA: MARIA DO CARMO SCHWAB

obra, além de uma lista de registros de projetos de seu acervo pessoal, que guia a

A arquiteta Maria do Carmo de Novaes Schwab, nascida em 1930 na cidade de

pesquisa documental. Esta é realizada junto aos acervos da Prefeitura Municipal

Vitória, Espírito Santo, e integrante de uma família tradicional, tem como sua pri-

de Vila Velha, CREA-ES, Prefeitura Universitária da UFES e Prefeitura Municipal de

meira influência direta a atuação do engenheiro e avô materno Henrique de No-

Vitória, onde se encontra dificuldade de acesso aos documentos arquivados. Já a

vaes, importante idealizador do planejamento da cidade de Vitória, tendo ocupa-

consulta ao acervo particular da professora Clara Luiza Miranda, organizado em

do o cargo de prefeito por dois mandatos, primeiro entre maio de 1916 e janeiro

pesquisa relativa ao tema, proporciona o acesso a diversas fotografias e croquis

de 1920 e o segundo de janeiro a novembro de 1945. Novaes é responsável pela

de projetos que muito contribuíram para a compreensão da obra.

coordenação do Plano Geral da Cidade, em 1917, a elaboração do Plano de Urbanização de Vitória, em 1931, e a supervisão do Levantamento Cadastral e do
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Plano de Urbanização da Cidade de Vitória, em 1945, quando contrata o urbanista

do pelo espírito de modernização vigente no país, convida e incentiva arquitetos

francês Alfred Agache (MENDONÇA, 2010, p.5). A vinda de Agache a Vitória é, inclu-

modernistas a trabalhar em Vitória (MURTA, 2000, p.34).

sive, de extrema significância para Schwab, que afirma, ter sido ele, seu primeiro
contato com a arquitetura e urbanismo, influenciando-a a seguir a profissão.

Maria do Carmo Schwab atua intensamente entre as décadas de 1950 e 1980, em
seu escritório particular, assegurando, inclusive, não ter enfrentado dificuldades

Ingressa, no ano de 1949, no curso de arquitetura e urbanismo junto a Faculdade

em sua carreira pelo fato de ser arquiteta mulher em um contexto dominado pelo

Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, no qual, se-

sexo masculino. A produção da arquiteta, nos seus mais de 200 projetos, apresen-

gundo a arquiteta, ainda não é ensinado a então chamada ‘arquitetura contem-

ta uma interessante variedade de tipologias, incluindo escolas, igrejas, hospitais,

porânea’, já que seus professores não atuam diretamente no contexto modernista

edifícios particulares e institucionais, porém, possui um destaque claro para sua

brasileiro – este iniciado na década de 1920, com as obras de Gregori Warchavchik

produção residencial unifamiliar. Enquanto autônoma, realiza projetos reconheci-

e que ganha força com a conclusão da sede do Ministério da Educação e Saúde,

dos pela sociedade e pela bibliografia científica, como é o caso da sede do Clube

em 1944. Maria do Carmo Schwab busca, portanto, acompanhar o trabalho de ar-

Libanês do Espírito Santo, vencedor do concurso em 1958 e caracterizado por

quitetos modernistas nacionais e internacionais através de revistas especializadas

“um volume transparente com estrutura independente” (BEBER, 1991, p.47). Entre

e aprender na prática através do estágio.

suas obras residenciais particulares, já muitas demolidas ou descaracterizadas,
destacam-se a Residência Eli de Barros, de 1959, e a Residência Aristóteles Lyrio,

Schwab atua, por quase três anos, como estagiária de Affonso Eduardo Reidy,

de 1975, por se manterem, em grande parte, conservadas, logo, representativas

um dos principais representantes da arquitetura moderna brasileira, em seu es-

da linguagem de Schwab.

critório no Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro. Trabalha no detalhamento do projeto do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – o Pe-

Ainda na década de 1950, trabalha na Secretaria de Viação e Obras Públicas do

dregulho, sendo este uma das primeiras propostas para conjuntos habitacionais

Estado do Espírito Santo junto aos arquitetos Élio Vianna e Marcelo Vivácqua, e

no país, abrangendo a escala urbana. Esta experiência é um segundo momento de

também na Caixa Econômica Federal, fiscalizando e avaliando obras. Participa di-

forte influência sobre Schwab, que absorve características “da ‘maneira reidyana

retamente do desenvolvimento e construção da Universidade Federal do Espírito

de trabalhar’, marcada pelo estudo do sítio, do meio urbano e da paisagem, pelo

Santo (UFES), integrando o Departamento de Planejamento e Obras por um perío-

rigor construtivo, pela atenção ao conforto, aos detalhes e programa” (SCHWAB,

do e atuando como arquiteta da mesma instituição.

1997, apud MIRANDA, 2010, p.11).
Como diretora do Departamento de Planejamento e Obras da UFES, em 1963,
Após sua graduação, em 1953, Maria do Carmo Schwab, retorna à Vitória e integra

integra um grupo de trabalho, instituído pela reitoria da instituição para análise

o seleto grupo de arquitetos, juntamente a Élio de Almeida Vianna, Marcelo Vivác-

das condições dos possíveis locais de instalação do campus universitário, a fim de

qua e Dirceu Carneiro, instaurador do estilo modernista no território capixaba. É

definir aquele que seria mais propício para tal (BORGO, 1995, p.70). Esta polêmica

oportuno ressaltar que a consolidação do movimento no Espírito Santo, na déca-

discussão perdura por mais alguns anos, até serem superadas, no fim de 1960,

da de 1950, tem importante participação do governo do Estado, que, impulsiona-

as questões relativas à legalização e aquisição da área do Victória Golf & Country
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Club, que viria a ser o Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, o Campus

sionais. No entanto, segue até hoje interessada na profissão com uma memória

de Goiabeiras.

vívida de suas experiências e mantém em sua residência um rico acervo pessoal
de extrema importância para preservação de sua trajetória.

Paralelamente às questões de definição e aquisição da área para o campus universitário, discutem-se “projetos para a reestruturação acadêmico-científica [...],
visando superar o antigo modelo carreirocêntrico” (BORGO, 1995, p.74). Neste
momento, especificamente em 1966, é contratado o consultor norte-americano
Rudolph Atcon para realizar uma proposta de reestruturação da instituição. Em
seguida, vêm os primeiros planos urbanísticos globais para o campus da UFES,
sendo o primeiro deles desenvolvido pelo arquiteto Marcelo Vivácqua, que “destaca ter privilegiado a ideia de flexibilidade desde o plano geral até as edificações”
(INHAN. MIRANDA. ALBERTO, 2016, p.243), sendo as últimas entendidas como um
edifício padrão chamado Célula Modular Universitária (Cemuni). Mais adiante, um
outro estudo é concebido pelo arquiteto baiano Diógenes Rebouças, com a participação da arquiteta Maria do Carmo Schwab, “onde já é possível perceber a
substituição do modelo dos Cemunis por uma organização de edifícios laminares”
(INHAN. MIRANDA. ALBERTO, 2016, p.244). Posteriormente, é elaborado o Plano
Integrado de Desenvolvimento, rompendo com a tipologia dos Cemunis, e criação
de novas propostas que consolidam a universidade tal como é hoje.
É interessante, portanto, ressaltar a participação da arquiteta Maria do Carmo
Schwab nas discussões envolvendo a Universidade desde os primeiros momentos
de sua concepção, no âmbito da escala urbana. Segue sua atuação na UFES como
arquiteta da instituição, elaborando uma quantidade significativa de projetos, que
possibilitam perceber seu compromisso com a concepção da cidade universitária.
Projetos como o Escritório de Campo ‘Catetinho’, o Centro Tecnológico, o Laboratório de Ecologia e a Capela Ecumênica compõem o acervo documental organizado durante a pesquisa a ser discutido em análise posterior.
Maria do Carmo Schwab trabalha ativamente como arquiteta urbanista até o ano
de 1981, e inclusive, exerce papel importante na fundação do IAB no Espírito Santo, quando, aos 51 anos, por motivos de saúde se afasta de suas atividades profis-

3484

INVESTIGAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO E
OBRA
A investigação realizada previamente com o intuito de concretizar a documentação
da produção da arquiteta Maria do Carmo Schwab, no caso específico da UFES, dáse a partir de dois momentos: o primeiro consiste em uma revisão bibliográfica
acerca do tema, somado a realização de entrevista; e o segundo é direcionado
à pesquisa em acervos públicos e privados, no caso específico, são consultados
o arquivo da Prefeitura Universitária da UFES e o arquivo pessoal da professora
Clara Luiza Miranda.
Quanto à bibliografia referente à atuação da arquiteta na universidade, apresenta-se um número ainda mais restrito de produção textual, em sua maioria desatualizados, condicionados a repetições de dados e discussão acerca dos mesmos
dois projetos – o Escritório de Campo ‘Catetinho’ e a Capela Ecumênica. Poucas
são as produções que mencionam a participação de Schwab nas discussões de
escala urbana acerca da instalação da UFES e do plano para a cidade universitária,
sendo, as fontes encontradas, elaboradas na própria instituição. A entrevista realizada é de grande importância no que diz respeito ao acesso a lista de registros do
acervo pessoal da arquiteta, que, somada a produção de Mattos e Silva, direciona
a elaboração do quadro documental e possibilita a confirmação de alguns dados,
além de guiar as pesquisas nos acervos.
O arquivo da Prefeitura Universitária, apesar de apresentar organização ainda
manual e condições não ideais de armazenamento, como a maioria, é responsável
por um importante acervo iconográfico. Na consulta são encontrados dezenas de
reformas, estudos e projetos, de grande variedade, desenvolvidos por Schwab
enquanto arquiteta da UFES, entre as décadas de 1960 e 1980. Observa-se a ex-
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istência de uma consciência, entre alguns funcionários arquitetos da instituição,

Na totalidade da obra da arquiteta, os projetos registrados para a universidade

acerca da relevância destes documentos, no entanto, o material encontrado, ain-

não representam um número significativo, com destaque acentuado para a sua

da que legível, apresenta-se deteriorado – com dobraduras, escritos posteriores,

produção como autônoma, totalizando mais de 150 projetos particulares. No en-

partes faltantes, inserção de colas e fitas adesivas, entre outros – que indicam

tanto, considerando o material técnico e gráfico levantado na pesquisa, os estu-

um despreparo no manejo, armazenamento e conservação de tais documentos.

dos para a instituição ganham maior relevância, sendo, dos 30 projetos arquiv-

Além disso, o material é apresentado de forma desordenada, sem critérios de

ados, 7 na UFES. São estes documentos coletados que baseiam a discussão acerca

agrupamento, e disponibilizados para acesso sem orientações e materiais espe-

da produção da arquiteta na instituição, buscando comprovar seu domínio sobre

cíficos para o manuseio, ressaltando a ineficiência das instituições responsáveis

as escalas do projeto.

em receber e manter tais arquivos e a inexistência de um atendimento adequado
a este tipo de pesquisa.

AS TRÊS ESCALAS DA ARQUITETURA

A partir da consulta aos acervos público e particular, são encontrados 27 estu-

É possível, através da produção de Schwab para a Universidade Federal do Espíri-

dos realizados pela arquiteta, variando desde reformas e adaptações a projetos

to Santo, perceber seu compromisso com a completude do plano para a cidade

completos. Destes, são selecionados 7 de maior significância para a pesquisa: Es-

universitária, alternando entre soluções urbanas, do edifício unitário e do detal-

critório de Campo ‘Catetinho’, Centro Tecnológico, Convivência e Restaurante Uni-

he. O conjunto proposto, composto pelos 6 projetos desenvolvidos para o Cam-

versitários, Laboratório de Ecologia, Capela Ecumênica, Instituto de Odontologia e

pus de Goiabeiras (Figura 1), de certa forma, apresenta uma setorização, baseada

Creche e Pré-Escola Criart. Parte do material iconográfico referente aos mesmos é

nas relações estabelecidas entre os edifícios e o sítio e na representatividade de

digitalizado e organizado em um banco de dados em meio digital. Já o arquivo pes-

cada um na composição do plano. Forma-se, portanto, dois setores, um voltado

soal da professora Clara Luiza Miranda, que deriva do acervo pessoal de Maria do

ao ambiente urbano, destacando-se do lugar e buscando dimensões marcantes,

Carmo Schwab, ainda que mais rico em documentos de sua produção autônoma,

e outro, relacionado ao ambiente natural, aqui representado pelo mangue, bus-

fornece material técnico relacionado ao projeto da Capela Ecumênica.

cando integrar-se ao sítio e compor o entorno. Aposta-se, também, que, apesar de

Em seguida, baseado nas informações coletadas e confirmadas durante a pesquisa, é elaborado um quadro de registro de obras, contendo Nome – Autor – Data
– Endereço – Cidade – Uso Atual – Fonte – Imagem, a fim de organizar os dados levantados e elaborar um inventário para produção de Schwab na instituição. Tam-

produzir uma obra essencialmente modernista, seguindo os princípios urbanos e
arquitetônicos deste movimento, a arquiteta mantém referências da cidade tradicional, experienciada por ela tanto em Vitória, como no Rio de Janeiro, e traz estas
ideias para o plano da instituição.

bém é realizado um mapeamento destes projetos, localizados tanto no Campus
de Goiabeiras, como no de Maruípe, incluindo todos aqueles cujos dados primários se encontram completos, possibilitando o georreferenciamento. Dos 7 projetos
selecionados, todos são assinalados no mapeamento, porém, somente um é edificado, o Escritório de Campo ‘Catetinho’, de 1967.
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Figura 1: Implantação aproximada do conjunto proposto para o Campus de Goiabeiras – UFES, por
Maria do Carmo Schwab. Fonte: GoogleEarth modificado por Meneghel.

Três dos edifícios – Centro Tecnológico (1973), Convivência e Restaurante Universitários (1976) e Capela Ecumênica (1980-81) – compõem o setor da cidade, caracterizado pela implantação, pelas soluções tipológicas diversificadas e pela grande
escala. Como na cidade tradicional, são propostos: o generoso espaço público de
encontro, representado pelos grandes blocos do R.U. e Centro de Convivência; o
edifício religioso, destacado no meio urbano, pelo volume diferenciado da capela;
chegando até a rua, não somente como eixo de circulação, mas, também, organizando o espaço, como apresenta o plano para o Centro Tecnológico. Aqui, a
arquiteta experimenta novas formas e tipologias, em grandes dimensões, e opta

Figura 2: Estudo para o Restaurante Universitário e Centro de Convivência (a), Projeto para
a Capela Ecumênica (b) e Plano para o Centro Tecnológico (c). Fonte: arquivo Prefeitura
Universitária, digitalização Patri_Lab (a) (c) e acervo Maria do Carmo Schwab, reunido e organizado
por Clara Miranda (b).

pelo concreto como material construtivo principal, destacando os blocos do entorno e os tornando, muitas vezes, marcos visuais na paisagem da cidade.

O projeto para o Restaurante Universitário e o Centro de Convivência (Figura 2a)
alcança a escala urbana, ao ser idealizado como um edifício de grande proporção,
que se torna estruturador do espaço onde é inserido. Entende-se, também, a intenção de propor um espaço público de convivência, conformado como ponto
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de encontro e referência interna e externamente à instituição, recriando, assim,

A arquiteta, para o plano do Centro Tecnológico (Figura 2c), varia entre todas as

o espaço público da cidade tradicional, configurado pelas praças, parque e ruas.

escalas de projeto, partindo do planejamento espacial para alocação dos 21 blocos até o projeto arquitetônico de cada um deles; no entanto, o que se destaca

O edifício se caracteriza por dois blocos em concreto aparente, interligados por

é o plano urbano proposto, que traz a composição entre rua e edifício ordinário

passarelas cobertas, que se prolongam por grande parte do perímetro do terreno,

– compreendido como o que se repete regularmente e não é produto de uma

e atingem dimensões equivalentes ao da quadra urbana, estabelecendo, assim,

exceção. Aqui, o espaço se organiza por uma circulação central, a partir da qual

relação de dominância com o entorno. O volume, de forte horizontalidade, é mar-

se dispõem os edifícios. Dois deles são alocados nas extremidades, como se a rua

cado por extensas lajes de piso e cobertura, que recebem acabamento chanfrado

os atravessasse, já os outros se localizam, de forma assimétrica, em ambos os

em suas extremidades, desprendendo os blocos do chão e lhes atribuindo leve-

lados. A maioria das edificações está disposta perpendicularmente ao eixo princi-

za. O material de destaque é o concreto aparente, compondo uma obra quase

pal e paralelas entre si, adotando princípios da cidade moderna, sendo algumas

de inspiração brutalista, que rompe com soluções prévias adotadas por Schwab,

delas instaladas junto a circulação e outras afastadas, com acesso individual úni-

dentro e fora da universidade, indicando, assim, o objetivo de impor e marcar o

co. Aqueles com funções que atendem ao público em geral são posicionados para-

edifício no território.

lelamente ao eixo, com acesso direto facilitado. Algumas circulações secundárias

Em sua proposta para a Capela Ecumênica (Figura 2b), ao adotar a planta circu-

são inseridas, com o intuito de fornecer outros acessos aos blocos edificados.

lar, fica clara a ruptura estabelecida em relação as soluções racionalistas e de

Em grande parte, os edifícios se apresentam com tipologia laminar, marcada

dominância do ângulo reto em sua produção, além da associação a outros ed-

pela horizontalidade em planta e estrutura modular em concreto, buscando uma

ifícios religiosos modernos, como a Catedral de Brasília, de 1970. Esta ruptura se

solução funcional, sem grande diversidade nas tipologias e soluções, ainda que

justifica pelo objetivo de destacar o volume tanto no plano da universidade, como

possuam usos diversos. Neste ponto, portanto, é possível compreender a prop-

no da cidade, representando o edifício religioso da cidade tradicional, de tipolo-

osição de uma arquitetura simples e objetiva, repetida, e que, apesar das referên-

gia diversificada e implantação privilegiada. A solução alcança também grande di-

cias modernas nas soluções, apresenta-se como o edifício ordinário que compõe

mensão, considerando o uso religioso dentro da instituição, ocupando parte do

o território da cidade tradicional. Fica claro, portanto, a relevância do plano para

terreno próximo a um dos acessos, juntamente à cidade, porém, isolada por um

o cenário do campus universitário, sendo proposta a organização do território em

espelho d’água, separando, assim, o sagrado. O volume é composto por seis ele-

vias, blocos construídos e espaços vazios, pensando-o como cidade.

mentos em concreto, dispostos radialmente, que, além de sua função estrutural,
caracterizam a solução proposta, ascendendo verticalmente até uma abertura

Os outros três edifícios – Escritório de Campo ‘Catetinho’ (1967), Laboratório de

zenital central, onde se encontra a cruz. Internamente, o altar circular central se

Ecologia (1978) e Creche Pré-Escola Criart (1982-83) – compõem o setor direta-

eleva e é rodeado, em parte, por arquibancadas semicirculares, assemelhando-se

mente relacionado à natureza, caracterizado pelo respeito ao entorno, buscando

à composição de um anfiteatro greco-romano. O material em destaque, mais uma

integrá-lo, tanto em sua implantação, bem como na solução tipológica e escolha

vez, é o concreto, usado em contraste com o tijolo aparente, além da madeira,

de materiais. Nos três casos, a arquiteta trabalha na escala do edifício unitário sim-

utilizada no interior, integrando materiais tradicionais e industrializados.

ples e garante adequações ao ambiente, obedecendo fatores térmicos e lumínicos, proporcionadores de conforto e funcionalidade. A influência destes fatores é
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observada desde as soluções dos programas em planta à disposição das abertu-

aparentando, inclusive, mesmo que relativamente próximo a outras edificações

ras do edifício, como é perceptível na análise individual da obra. Neste setor, a ar-

e a cidade, estar isolado na natureza. Portanto, sua relação com o ambiente é di-

quiteta ressalta o uso conjunto de materiais em seu estado natural, representados

reta, sendo reforçado pela sua forma geométrica simples de materiais em aspec-

pela pedra, madeira e tijolos aparentes, e industrializados, como o concreto e as

to natural, gerando uma simbiose entre arquitetura e espaço natural. O volume,

telhas de fibrocimento, como resultado da busca pela integração entre o construí-

composto por uma varanda frontal e cobertura de baixa inclinação, eleva-se do

do e o natural.

terreno ao ser alocado sobre uma plataforma revestida em pedra, elemento este
que funciona como transição entre sítio e edifício. Destaca-se a solução em planta
ao inserir um pátio retangular descoberto interno ao edifico, entorno do qual se
organizam os cômodos e para onde se abre o edifício, com esquadrias do piso
ao teto, tornando-se assim transparente, integrando interno e externo, porém,
garantindo privacidade. Das fachadas externas, somente a com orientação sul,
justificado pelos baixos níveis de insolação, abre-se para o exterior, sendo as outras compostas somente por vãos de acesso e ventilação. Aqui, são introduzidas
algumas soluções técnico-construtivas que vão compor a linguagem da arquiteta,
como, por exemplo, o cruzamento das vigas em suas extremidades livres, assim
como o contraste entre o concreto aparente da estrutura e o revestimento branco ou em tijolo para a vedação. Estas vão se repetir em projetos, dentro e fora
da UFES, principalmente em sua obra da década de 1970, marcando o Catetinho
quase como um experimento inicial.
O estudo para o Laboratório de Ecologia (Figura 3c) dá segmento às ideias projetuais adotadas no edifício do ‘Catetinho’, representando, mais uma vez, a preocupação da arquiteta em atender as adequações climáticas e a atenção aos detalhes.
O volume, novamente, caracteriza-se por uma forma simples e funcional, a fim

Figura 3: Projeto Escritório de Campo ‘Catetinho’ (a) (b), Projeto Laboratório de Ecologia (c) e

de resolver um programa reduzido e específico. Localiza-se sobre uma elevação

Estudo Creche e Pré-escola Criart (d). Fonte: arquivo Prefeitura Universitária, digitalização Patri_

junto a topografia acentuada e mantida sem intervenções humanas, estando, por-

Lab (a) (c) (d) e acervo Maria do Carmo Schwab, reunido e organizado por Clara Miranda (b).

O projeto do Escritório de Campo ‘Catetinho (Figura 3a e 3b), como único projeto
edificado na instituição, exemplifica a qualidade estético-construtiva da arquitetura de Schwab, tornando-se um dos referenciais de sua obra. O edifício se caracteriza por um volume único simples, de dimensões pequenas, que atende a um pro-

tanto, imerso no ambiente natural. Algumas soluções se repetem como a plataforma revestida em pedra e a varanda frontal de acesso, fazendo referência direta
ao projeto de 1967. No entanto, neste laboratório, a madeira alcança papel de
destaque, sendo utilizada de forma maciça nos pilares da varanda e revestindo
todas as fachadas do edifício, além das esquadrias. Acredita-se que uma justifica-

grama específico. A sua implantação se dá sobre uma rocha em meio a vegetação,
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tiva plausível é a busca ainda maior de integração ao entorno, incentivado por sua
implantação, tomando partido do material natural, em detrimento do industrial.
Para o edifício da Pré-Escola Criart (Figura 3d), são propostos três estudos diversos, com variedade de programa, dimensão e setorização do espaço, porém, mantendo sempre o mesmo partido em busca de relacionar o construído ao natural,
ainda que limitado por uma função restrita. O edifício unitário, neste projeto, toma
proporções muito maiores, ocupando grande parte do terreno, provavelmente,
devido a extensão do programa educacional. A solução, repetida nos estudos, é
caracterizada por um volume de um só pavimento, marcado pela horizontalidade,
intercalado por blocos edificados e pátios internos cobertos e descobertos, que
contribuem tanto para a setorização do espaço, como para circulação do ar e adequações climáticas. Apesar das dimensões elevadas, busca-se propor um volume
inserido no ambiente natural, sem se impor ou desrespeitá-lo, garantindo a permeabilidade. A arquiteta, mais uma vez, mostra dinamismo enquanto profissional,
repensando soluções, em busca de funcionalidade no campo físico, assim como
no campo térmico-estético.
Todas estas propostas se encontram na escala do detalhe, sempre bastante explorada pela arquiteta, fazendo parte, inclusive, de sua busca pelo rigor construtivo e pela integração entre sítio e edifício, respeitando as condições naturais do
lugar. Schwab, em entrevista, reforça seu pensamento, afirmando que, em seus
projetos, mais do que das análises de insolação e topografia, parte da avaliação
da natureza do próprio terreno. A atenção ao detalhe se manifesta desde a escolha do material ao detalhamento de esquadrias, apresentando uma arquitetura
que compõe estética e funcionalidade até nas minúcias do projeto, alcançando a
escala 1:1 no desenho. No arquivo da Prefeitura Universitária, levanta-se um total
de 55 pranchas de detalhamento, de esquadria e marcenaria, sendo registradas,
somente para o plano do Centro Tecnológico, 25 pranchas.

Figura 4: Detalhamento de esquadrias para o Centro Tecnológico (a) (b) (c) e para o Laboratório de
Ecologia (d). Fonte: arquivo Prefeitura Universitária, digitalização Patri_Lab.

A arquiteta repete a solução das esquadrias (Figura 4) em diversos projetos e programas, entendendo-a a partir de sua função específica de proporcionar iluminação e ventilação ao interior e não somente como elemento compositivo da arquitetura e portador de identidade. Portanto, identifica-se, em sua obra particular
e institucional, repertório recorrente, caracterizado pelo uso da madeira, como
material principal, e da veneziana, como elemento de proteção solar, de privaci-
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dade e composição, além da solução do uso das basculantes quadradas dispostas

Propõe-se, com o objetivo de prosseguir a análise da completude do projeto de

em fila e em sequência, fazendo alusão às janelas em fita.

Maria do Carmo Schwab, estabelecer conexões destes projetos com a obra de
representantes do urbanismo e da arquitetura moderna nacional e internacio-

A atuação de Maria do Carmo Schwab na instituição, entre as décadas de 1960 e

nal, como o de Affonso Eduardo Reidy, uma das principais influências diretas da

1980, caracteriza-se, portanto, por uma série de experimentos tipológicos que ex-

arquiteta, contribuindo, certamente, para seu pensamento em diversas escalas.

cedem os limites do princípio racionalista moderno, estabelecendo relações com

Ainda, estabelece-se a necessidade de desenvolver iniciativas de conservação dos

o ambiente de inserção da obra. É notável em sua produção a preocupação com o

acervos, qualificando o armazenamento e manuseio e usufruindo de dispositivos

sítio físico-geográfico do edifício, respeitando as condições naturais, bem como a

digitais, assim como meios de divulgação e acesso democrático, possibilitando o

preocupação com a composição formal, técnica e funcional do edifício, fazendo-se

alcance a sociedade e sua valorização enquanto registros originais do processo de

valer do repertório modernista para desenvolver sua própria linguagem.

construção da cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de documentação e inventário da arquitetura moderna proposto, demonstrado no caso específico da arquiteta Maria do Carmo Schwab, tem
como objetivo ressaltar a importância da salvaguarda deste arquivo documental
iconográfico para o conhecimento e preservação da obra modernista, considerando as constantes alterações e perdas da obra construída e o desaparecimento
daquelas não edificadas. É necessário, portanto, conscientizar instituições públicas e privadas e escritórios de arquitetura da relevância do material gráfico projetado tanto para a compreensão da produção particular de um arquiteto, assim
como para a história da cidade.
A análise realizada a fim de discutir a atuação da arquiteta Maria do Carmo Schwab
na UFES, entendendo-a como uma profissional que domina do urbanismo à arquitetura dos detalhes, é possível por meio dos documentos levantados durante
pesquisa realizada junto à acervos públicos e privados, uma vez que a maioria das
obras não são edificadas, logo, são desconhecidas. Aqui, o material iconográfico
assume papel base para o entendimento da linguagem da arquiteta e do próprio
processo de construção do campus universitário.
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